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NOTAS 
 
Os quadros que seguidamente apresentamos não correspondem à transcrição integral 

dos livros dos direitos alfandegários arrecadados a favor das renda reais. São apenas 

quadros reunindo a informação que julgámos mais importante para o conhecimento dos 

movimentos efectuados nos portos dos Açores. No caso concreto da ilha Terceira, por 

inexistência de documentação relativa aos anos de 1800 a 1802, os quadros cobrem o 

período que decorre de 1803 a 1820. 

Para além da data do despacho, identificamos o despachante – e não o agente ou pessoa 

que comparece na alfândega a cumprir a formalidade – sendo que actualizámos a 

ortografia dos nomes portugueses. No caso de nomes de estrangeiros que o escrivão 

aportuguesou, não fizemos alteração. Como exemplo, temos Thomas Icline Junior, 

presumivelmente um dos filhos de Thomaz Hickling, cônsul americano em Ponta 

Delgada. 

Na coluna destinada a descrever o conteúdo dos despachos, seguimos na íntegra a 

identificação e quantificação dos géneros e mercadorias que constam do texto dos 

despachos, eliminando, todavia, o formulário repetitivo das entradas sob a forma de 

auto. Mantivemos a terminologia da época em especial a forma de designação das 

embalagens e recipientes, incluindo os diminutivos adoptados já que a sua utilização 

traduz, de alguma maneira, uma perspectiva de grandeza relativa que se entendeu não 

dever perder-se. 

Os direitos correspondentes a cada despacho, quase sempre envolvendo uma 

multiplicidade de artigos sobre cada um dos quais a taxa incide em função de um valor 

de pauta variável, surgem nos quadros pelo somatório das verbas que integram uma 

mesma data, um mesmo despacho e um mesmo despachante. Na generalidade dos 

despachos até 1810, a taxa que incide sobre os artigos exportados e importados nas 
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alfândegas dos Açores é de 10%. Contudo, os casos de mercadorias baldeadas são 

passíveis de uma taxa de 4%. A partir de 1810, devido ao tratado de amizade e comércio 

celebrado com Inglaterra, muitos dos despachos envolvendo este país passam a ser 

onerados com uma taxa de 15% sobre o respectivo valor da pauta. 

Na indicação da origem/destino das mercadorias, seguimos a que consta dos despachos, 

excepto nos casos em que o autor dos autos corrompe de forma flagrante a sua 

designação. Estão neste caso, por exemplo, Vertingas em vez de West Indies ou Alifas 

por Halifax. Algumas designações que assinalamos nos quadros com (?) permancem um 

mistério indecifrável. Idêntica dificuldade surge com a identificação dos navios, uma 

vez que é claro estarmos, por vezes, em presença de traduções de conta do escrivão ou 

de quem assim ordenou. A escuna inglesa Amigos certamente que ostentará no casco 

Friends e a galera anericana Esperança, estamos seguros, chamar-se-á Hope. Assim 

como o Pequeno Guilherme será, naturalmente, o Little William. Em qualquer caso, na 

dúvida, respeitámos a vontade do escrivão. 

 

(Esta nota, para comodidade de leitura, com as adequadas adaptações, será reproduzida 

a preceder todos os anexos relativos aos quadros dos despachos de exportação e 

importação). 
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QUADRO I 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1803 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

10 Jan. João 
Damasceno 

940 Cx.s e meias cx.s laranja 37$600 Boston Esc. Anna 

" Cipriano José 
da Costa 

750  meias cx.s laranja e 50 meias cx.s 
Limão  

25$310 Liverpool Ber.m Surprise 

7 Mar. João da Rocha 
Ribeiro 

635 meias cx.s laranja 25$400 N. York Esc. Sally 

" Joaquim 
Manuel 

438 meias cx.s laranja e 97 meias cx.s 
limão 

17$990 Boston Esc. Deborah 

12 Mar. Domingos 
Carvalho 

35 meias cx.s laranja 1$050 Filadelfia Ber.m Rozario 

" Joaquim 
Manuel de 
Sousa 

412 cx.s e 400 meias cx.s laranja e 14 
meias cx.s limão 

37$750 Dublin Ber.m Venus 

14 Mar. António das 
Neves 
Prudência 

1.298 meias cx.s laranja e 56 meias cx.s 
limão 

41$740 Filadelfia Ber.m Rozario 

" Cap. Domingos 
Carvalho 

40 cx.s  e 52 meias cx.s laranja 3$960 " " 

23 Mar. Francisco João 
de Vasconcelos 

778 cx.s laranja e 39 cx.s limão  48$530 Boston Ber.m União 

31 Mar. Thomas 
Hickling Jnr. 

1.461 meias cx.s, 101 meias cx.s laranja 
e 121  meias cx.s laranja azeda 

52$510 Russia Corveta Jane 

13 Abr. "                     " 500 meias cx.s laranja 20$000 Liverpool Chalupa 
Prudencia 

14 Abr. Tomé de Castro 1.193 meias cx.s e 313 meias cx.s limão 51$440 Dublin Ber.m Berry 
" Joaquim 

Manuel de 
Sousa 

999 meias cx.s laranja e 33 meias cx.s 
limão 

31$620 Londres Ber.m Hector 
 

26 Abr. Francisco João 
Vasconcelos 

1.254 meias cx.s laranja e 81 meias cx.s 
limão 

41$670 Boston Gal.a Resolution 

2 Mai. Thomas Icline 
Junior  

1.250 meias cx.s laranja 37$500 Russia Ber.m Alert 

4 Mai. Luís António 
de Matos 

166 meias cx.s laranja 4$980 N. York Esc.a Squid 

13 Mai. Tomé de Castro 1.100 meias cx.s laranja 33$000 Liverpool Ber.m Lebre 
23 Mai. João da Rocha 

Ribeiro 
465 meias cx.s laranja e 21 meias cx.s 
limão 

15$000 N. York Esc.a Polly 

26 Mai. Thomas Icline 
Junior 

25 meias cx.s laranja e 25 meias cx.s 
limão 

2$000 N. York "           " 

1 Jun. Tomé de Castro 1.150 meias cx.s laranja 34$500 Liverpool Ber.m Charles 
4 Jun. Cipriano da 

Costa Pessoa 
427 meias cx.s laranja 17$080 Liverpool Chalupa Jane 

6 Jun. Thomas 
Hicline Junior 

946 meias cx.s laranja; 246 meias cx.s 
laranja azeda 

35$760 Russia Berg.m 
Admittance 

23 Jun. Tomé de Castro 777 meias cx.s laranja 23$310 Dublin Ber.m Conceição
30 Jun. "                 " 200 milheiros de cebolas 16$000 Liverpool Chalupa 

Locknyam 
15 Dez. Tomé de Castro 1344 meias cx.s laranja 40$320 Liverpool Ber.m Ruth e 

Maria 
Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1803-1805, Mç. 2. 
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QUADRO II 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1804 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

25 Jan. Francisco João 
de Vasconcelos 

1 pipa e 8 barris de vinho 5$400 N. York Ber.m Mary 

28 Jan. "               " 32 meias cx.s laranja $960 " "               " 
30 Jan. Tomé de Castro 954 meias cx.s laranja; 146 meias cx.s 

de limão 
36$520 " "               " 

4 Fev. João Borges 
Alves Cabral 

704 meias cx.s laranja; 10 meias cx.s 
limão 

21$620 Liverpool Ber.m Jane e 
Maria 

" Pedro António da 
Silva 

300 meias cx.s laranja 9$00 Plymouth Chalupa Robert e 
Jane 

6 Fev. João Borges 
Alves Cabral 

10 meias cx.s laranja; 10 meias cx.s 
limão 

$800 N. York Ber.m Mary 

18 Fev. Pedro António da 
Silva 

80 meias cx.s laranja 2$400 Plymouth Chalupa Robert e 
Jane 

23 Fev. Tomé de Castro 300 meias cx.s laranja 9$000 Bristol Esc.a Trial 
" Joaquim Manuel 

de Sousa 
15 meias cx.s laranja $450 " "             " 

" João Borges 
Alves Cabral 

30 meias cx.s laranja $700 " "             " 

" Luís António de 
Matos 

130 meias cx.s laranja 3$900 " "             " 

8 Mar. Cipriano da 
Costa Pessoa 

1.414 meias cx.s laranja; 6 meias cx.s 
limão 

42$720 Liverpool Hiate Prudencia 

" Luís António de 
Matos 

312 meias cx.s 9$360 " "             " 

17 Mar. Manuel Pereira 
Jardim 

804 meias cx.s laranja; 9 meias cx.s 
limão 

25$570 Londres Ber.m Surprise 

23 Mar. João Borges 
Alvares Cabral 

1.200 meias cx.s laranja 36$000 Liverpool Galeota Neptuno 

24 Mar. Dr. José Acúrcio 
das Neves 

615 meias cx.s laranja; 136 meias cx.s 
limão 

25$250 Boston Ber.m Rozario 

" "                    " 20 moios de sal 9$600 " "              " 
" José Pedro de 

Lemos 
20 meias cx.s limão $600 " "              " 

" P.e Silvestre das 
Neves 

91 meias cx.s laranja 2$730 " "              " 

27 Mar. Cipriano da 
Costa Pessoa 

441 meias cx.s laranja; 230 meias cx.s 
limão; 30 moios de sal 

39$130 Baltimore Ber.m Neptuno 

" João Borges 
Alves Cabral 

85 meias cx.s laranja 2$550 Liverpool Galeota Neptuno 

11 Abr. Manuel Pereira 
Jardim 

333 meias cx.s laranja; 100 cx.s 
laranja azeda 

12$990 Londres Galeota 
(Esmyhellon) 

13 Abr. António de 
Pádua Lopes 

67 meias cx.s laranja 2$010 " " 

" João Borges 
Alves Cabral 

802 meias cx.s laranja; 114 meias cx.s 
laranja azeda; 48 meias cx.s limão 

29$880 Dublin Ber.m Santa 
Anna Deligente 

14 Abr. Tomás José 
Carvão 

211 meias cx.s laranja; 48 meias cx.s 
limão 

8$730 Londres  Galeota Justiow 

16 Abr. Manuel Pereira 
Jardim 

200 meias cx.s laranja; 200 meias cx.s 
laranja azeda 

12$000 " "            " 

" Luís António de 
Matos 

18 meias cx.s laranja; 72 meias cx.s 
laranja azeda 

2$700 " "            " 

17 Abr. Joaquim José 
Pinheiro 

4 pipas de vinho comum  7$200 Rússia Ber.m União 

25 Abr. Tomé de Castro 581 meias cx.s laranja; 208 meias cx.s 
limão 

27$830 " "            " 
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" "                  " 375 meias cx.s laranja 11$250 Londres Galeota 
(Esmyhellon) 

" "                  " 93 meias cx.s laranja 2$790 Londres Galeota Justiow 
" "                  " 600 meias cx.s laranja 18$000 Dublin Ber.m Santa 

Anna Deligente 
26 Abr. João Borges 

Alves Cabral 
116 meias cx.s laranja; 316 paus de 
buxo 

13$020 Liverpool Chalupa (?) 

24 Out. Francisco José 
Correia 

12 pranchões; 1 [feixo] de açúcar 
branco com 8 @; 2 meões; 3 
frixalotes; 1 eixo de carro; 32 meios 
de sola; 2 caras de açúcar branco; 1 
barril de mel com 5 almudes; 1 saco 
de arroz com 4 @ e 16 libras 

17$152 Ilha do Faial            (?) 

10 Dez. Francisco de 
Paula Cardoso 

78 meias cx.s laranja 32$340 Havre de 
Grace 

Esc.a Trio 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1803-1805, mç. 2. 
 

QUADRO III 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1805 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

30 Jan. André Adam 
Branden 

1.366 meias cx.s laranja 40$980 Londres Esc.a  ingl. 
Zephir 

21 Mar. Luís António de 
Matos 

532 meias cx.s laranja 15$960 N. York Esc.a  amer. 
Thereza 

" João da Rocha 
Ribeiro 

650 meias cx.s laranja 19$500 Boston Chalupa  amer. 
Albert 

30 Mar. Luís António de 
Matos 

720 meias cx.s laranja; 30 meias cx.s 
limão 

23$100 N. York Chalupa amer. 
Elizia Anna 

1 Abr. Thomas Icline 
Junior 

1.950 meias cx.s laranja 58$500 Rússia (S. 
Petersburgo) 

Galera  sueca 
Adolfo Frederico 

" António da Silva 680 meias cx.s laranja; 11 meias cx.s 
limão 

20$950 Liverpool Galeota 
Hamburg. Pedro 
Mosso 

13 Abr. Thomas Icline 
Junior 

1.000 meias cx.s laranja; 50 meias cx.s 
laranja azeda; 150 meias cx.s limão 

39$000 Rússia (S. 
Petersburg) 

Ber.m amer. 
William 

18 Abr. Brander e Adam 520 meias cx.s laranja 15$600 Filadelfia Ber.m amer. 
Lydia 

" António Miguel 15 meias cx.s laranja $450 Rússia (S. 
Petersburgo) 

Ber.m amer. 
Admiltane 
(Hamilton? ) 

22 Abr. P.e Silvestre das 
Neves 

30 meias cx.s laranja; 30 meias cx.s 
limão 

2$400 Filadelfia Ber.m port. N. 
S,ra do Rozario 

25 Abr. Thomas Icline 
Junior 

820 meias cx.s laranja; 20 meias cx.s 
limão 

25$600 Rússia (S. 
Petersburgo) 

Ber.m amer. 
Admiltane 

" António Miguel 30 meias cx.s laranja $900 " "         " 
30 Abr. Luís António de 

Matos 
2 pipas de vinho 3$600 E.U. América Esc.a amer. John 

" Dr. José Acúrcio 
das Neves 

530 meias cx.s laranja; 213 1/ cx.s 
limão; 313 meias cx.s ; 21 moios de 
sal 

41$630 Filadelfia Ber.m port. 
Rozario 

4 Mai. João de 
Vasconcelos 

4 pipas e meia  e 1 quarto de vinho 8$550 E.U. América Esc.a amer. John 

10 Dez. José Pacheco 900 meias cx.s laranja 27$000 Liverpool Ber.m ingl. 
Aligator 

13 Dez. Joaquim José 
Parreira 

160 meias cx.s laranja 4$800 " "         " 

" Manuel Inácio 68 meias cx.s laranja 2$040 " "         " 
23 Dez. Guilherme Riggs 1.051 meias cx.s laranja 31$550 N. York Esc.a amer. 
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Comp.a American 
" João da Rocha 

Ribeiro 
1.279 meias cx.s 38$570 Londres Ber.m port. 

Conde de S. 
Lourenço 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1803-1805, mç. 2. 
 

QUADRO IV 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1806 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

31 Jan. João da Rocha 
Ribeiro 

729 meias cx.s laranja 21$870 Liverpool Escuna amer. 
Lucinda 

4 Fev. António Miguel 10 meias cx.s laranja $300 " "            " 
5 Fev. Shaw Foster e 

Comp.a  
50 meias cx.s 1$500 " "            " 

15 Fev. Luís António de 
Matos 

13 meias cx.s laranja; 10 meias cx.s 
limão 

$890 Boston Escuna amer. 
Industria 

17 Fev. Vicente Pereira 
de Matos 

286 meias cx.s limão; 114 meias cx.s 
laranja 

17$720 " "            " 

12 Mar. António Miguel 12 meias cx.s laranja $360 New York Escuna amer. 
Jefferson 

" Shaw Foster e 
Comp.a 

1.000 meias cx.s laranja; 100 meias 
cx.s limão 

35$000 " "           " 

9 Abr. José António 
Homem 

250 meias cx.s laranja; 10 meias cx.s 
limão 

8$000 Filadélfia Escuna amer. 
Betsy 

10 Abr. António Miguel 17 meias cx.s limão; 5 meias cx.s 
laranja 

1$000 " "            " 

11 Abr. Tomé de Castro 487 meias cx.s laranja; 22 meias cx.s 
limão 

16$010 " "             " 

28 Abr. António Miguel 32 meias cx.s laranja; 19 meias cx.s 
limão 

1$910 Boston Escuna amer. 
Lucinda 

29 Abr. Shaw Foster e 
Comp.a  

645 meias cx.s laranja 19$350 " Escuna amer. 
Enterprise 

30 Abr. Tomé de Castro 321 meias cx.s laranja; 118 meias cx.s 
limão 

15$530 " Escuna amer. 
Lucinda 

1 Mai. Luís António de 
Matos 

517 meias cx.s laranja; 18 meias cx.s 
limão 

16$410 New York Ber.m amer. 
Traveller 

6 Mai. António Miguel 19 meias cx.s laranja $570 " "             " 
" Luís António de 

Matos 
46 meias cx.s laranja 1$380 " "             " 

7 Mai. António João de 
Sousa 

1.017 meias cx.s laranja 30$510 " "             " 

19 Mai. António Miguel 14 meias cx.s laranja; 17 meias cx.s 
limão 

1$270 " Ber.m amer. 
Patty 

20 Mai. Shaw Foster e 
Comp.a 

140 meias cx.s limão; 435 meias cx.s 
laranja; 56 coiros de boi em cabelo 

25$650 " "             " 

24 Mai. João Borges 
Alvares Cabral 

800 meias cx.s laranja; 95 meias cx.s 
laranja azeda 

26$850 Rússia (S. 
Petersburgo) 

Ber.m port. 
Senhor Jesus de 
Bomfim 

9 Jun. João da Rocha 
Ribeiro 

176 meias cx.s laranja; 35 coiros de 
boi em cabelo 

8$080 Boston Ber.m port. 
Conde de 
Almada 

" Tomé de Castro 299 coiros de boi em cabelo 23$920 " Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

19 Jun. António Miguel 51 meias cx.s laranja 1$530 New York Escuna amer. 
Second Attempt 

21 Jun. Shaw Foster e 
Comp.a 

982 meias cx.s  laranja; 76 meias cx.s 
limão 

33$260 " "                " 
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Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1806, mç. 3. 
 

QUADRO V 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1807 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

11 Fev. António Vicente 
Castanho 

810 meias cx.s laranja 24$300 Liverpool Chalupa ingl. 
(Spadevek) 

27 Fev. António Miguel 52 meias cx.s laranja 1$560 " Ber.m ingl. Batis 
6 Mar. José de Barcelos 

Machado 
57 meias cx.s laranja 1$710 " "           " 

23 Mar. António da Silva 1.070 meias cx.s laranja; 165 meias 
cx.s limão  

40$350 " Galera amer. 
Wanderer 

25 Mar. Luís António da 
Costa 

742 meias cx.s laranja; 60 meias cx.s 
limão 

25$260 Londres Ber.m ingl. 
Recovery 

26 Mar. Luís António da 
Costa 

79 meias cx.s laranja; 30 meias cx.s 
limão 

3$870 " Escuna sueca 
Lubek 

2 Abr.. Tomé de Castro 740 coiros de boi em cabelo; 144 
meias cx.s laranja; 173 meias cx.s 
limão 

57$370 Boston Ber.m amer. 
Minerva 

" António Lúcio 21 cx.s limão 1$050 " "             " 
17 Abr. Thomas Hicline 

Junior 
840 meias cx.s laranja; 253 meias cx.s 
limão 

37$850 Rússia (S. 
Petersburgo) 

Ber.m amer. 
Admitance 

18 Abr. António Lúcio 11 meias cx.s laranja; 9 meias cx.s 
limão 

$780 " "            " 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1807, mç. 3. 
 

QUADRO VI 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1808 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

28 Jan. Shaw Foster e 
Comp.a 

1.900 meias cx.s laranja; 112 meias 
cx.s limão 

62$600 E.U.A. Ber.m port. 
Trindade 

29 Jan. António Lúcio 53 meias cx.s laranja 1$590 " "         " 
23 Fev. Tomé de Castro 390 meias cx.s laranja; 20 meias cx.s 

limão 
12$700 Garnize [sic] Chalupa ingl. (?) 

24 Mar. Tomé de Castro 941 meias cx.s laranja; 40 meias cx.s 
limão; 417 coiros de boi em cabelo 

68$590 New York Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

7 Abr. Francisco 
António Pereira 
Jardim 

908 meias cx.s laranja 27$240 Madeira Ber.m Três 
Irmãos 

11 Abr. Luís António da 
Costa 

1.236 meias cx.s laranja 37$080 Londres Galeota alemã 
(?) 

12 Abr. Guilherme Riggs 135 meias cx.s limão; 100 meias cx.s 
laranja 

9$750 Boston Escuna amer. 
Mount  Hope 

13 Abr. "            " 50 meias cx.s laranja 1$500 " "            " 
20 Abr. António Lúcio 32 meias cx.s laranja $960 Plymouth Ber.m ingl. Lord 

Cochraw 
25 Abr. Tomé de Castro 350 meias cx.s laranja;  10$500 " "        " 
10 Mai. João da Rocha 

Ribeiro 
200 meias cx.s laranja 6$000 " Corsário inglês 

que aportou a 
Angra 

11 Mai. António da Silva 
Castanho 

730 meias cx.s laranja; 20 meias cx.s 
limão; 1 porção de madeira de buxo 

39$900 Londres Ber.m ingl. João 
(?) 

14 Mai. Luís António da 
Costa 

742 meias cx.s laranja; 118 meias cx.s 
limão 

28$160 Inglaterra Escuna Industria 

" José Francisco 
Xavier 

3 toucinhos 1$120 Madeira Ber.m port. 
Deligente 
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" João Jacinto 
Lopes 

1 paca de toucinhos $500 " "          " 

17 Mai. Francisco de 
Paula da Silva 

3 pacas de toucinhos 3$072 " Escuna port. D. 
Anna 

18 Mai. Thomas Cope 168 meias cx.s laranja doce e azeda; 
36 meias cx.s limão; 27 paus de buxo 

7$140 Liverpool Hiate port. 
Senhor de 
Matozinhos 

21 Mai. P.e Francisco de 
Paula da Costa 

1 barril de carne de vaca salgada 1$200 Madeira Sumaca port. D. 
Anna 

23 Mai. António da Silva 
Castanho 

651 meias cx.s laranja doce e azeda 19$530 Liverpool Ber.m ingl. 
Maria 

28 Jul. Luís António da 
Costa 

20 meias cx.s laranja; 20 meias cx.s 
limão; 20 cx.s de cebolas 

2$800 " Ber.m ingl. 
Industria 

12 Ago. Diogo Alton 16 pipas de vinho comum 28$800 Bermudas Escuna ingl. 
Spitfire 

18 Ago. António da Silva 
Castanho 

2 moinhos de pedra 1$658 Vestinjas  
[West Indies] 

Galera ingl. 
(Floud) 

" Estolano Inácio 
Correia 

3 pipas de vinho comum 5$400 " "           " 

20 Set. Thomas Cope 14 caixas de cebolas; 100 pedaços de 
pau de buxo 

1$300 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 

9 Nov. José de Barcelos 
Machado 

38 meias cx.s limão; 5 meias cx.s 
laranja 

2$050 " Ber.m ingl. 
Princeza Real 

21 Nov. Tomás José da 
Silva 

17 sacas de algodão em rama com 
2.538 arráteis; 200 paus de cedro 

70$912 " "               " 

29 Nov. Tomé de Castro 60 sacas de algodão em rama com 
10.319 arráteis 

247$656 Londres (via 
S. Miguel) 

Chalupa ingl. (?) 

16 Dez. Tomás José da 
Silva 

1.000 meias cx.s laranja 30$000 Londres Ber.m ingl. 
Mariner 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1808, mç. n.º 4. 
 

QUADRO VII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1809 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

10 Fev. Thomas Cope 300 meias cx.s laranja; 4 meias cx.s 
limão; 4 paus de buxo 

10$000 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 

20 Mar. António da Silva 
Castanho 

890 meias cx.s laranja; 50 meias cx.s 
limão 

29$200 Londres Ber.m ingl. 
Venus 

" Luís António da 
Costa 

440 meias cx.s laranja 13$200 Inglaterra Chalupa ingl. 
Activo 

11 Abr. António da Silva 
Castanho 

355 meias cx.s laranja 10$650 " Chalupa ingl. 
Marianna 

15 Abr. Luís António da 
Costa Morisson 

396 meias cx.s laranja; 50 meias cx.s 
limão 

14$380 " Chalupa ingl. 
Brilhante 

20 Abr. Luís António da 
Costa Morisson 

422 meias cx.s laranja; 110 meias cx.s 
limão 

18$160 Londres Ber.m ingl. John 
Izabel 

" Thomas Cope 255 meias cx.s laranja; 29 meias cx.s 
limão; 20 alqueires de nozes 

9$900 " Chalupa ingl. S. 
Peter 

24 Abr. Dr. António 
Eloio da Costa e 
Noronha 

60 sacas de algodão em rama c/ 333 @ 
e 26 libras; 560 sacas de algodão em 
rama com 267 @ e 3 arráteis 

461$496 " Ber.m ingl. John 
Izabel 

2 Mai. Guilherme Riggs 124 meias cx.s limão; 18 pipas de 
vinho comum 

38$600 Boston "     " 

5 Mai. João da Rocha 
Ribeiro 

277 meias cx.s limão; 23 meias cx.s 
laranja 

14$540 " Escuna amer. 
Swift 

9 Mai. Tomás José da 
Silva 

30 paus de buxo; 20 sacas c/ nozes; 
300 canas da terras 

7$900 Liverpool 
(via Madeira) 

Ber.m sueco 
(Forsoket) 

12 Mai. Tomás José da 50 moios de sal; 8 pipas e meia de 34$200 New York Ber.m amer Betis
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Silva vinho 
13 Mai. Diniz Teixeira e 

S. Payo 
68 coiros de boi em cabelo 5$440 Liverpool Ber.m ingl. Fame

15 Mai. Luís António da 
Costa Morisson 

312 meias cx.s limão; 95 meias cx.s 
laranja; 15 pipas de vinho 

36$450 New York Ber.m amer. 
Betis 

" João da Rocha 
Ribeiro 

44 meias cx.s laranja; 49 meias cx.s 
limão 

3$770 " "     " 

18 Mai. Dr. André Eloio 
Homem da Costa 
e Noronha 

88 sacas de algodão em rama c/ 486 
@; 129 sacas de algodão em rama c/ 
695 @ e 4 arráteis 

907$104 Liverpool Ber.m ingl. Fame

" Thomas Cope 58 coiros de boi em cabelo; 41.000 
pés de taboado; 52 cx.s  pequenas de 
laranja azeda; 30 meias cx.s limão; 4 
barricas de azeite de peixe c/ 796 
canadas; 28 paus de teixo 

166$300 " "     " 

29 Mai. Guilherme Riggs 6 pipas de vinho comum 7$200 E.U.A. Galera amer. (?) 
26 Ago. António Miguel 15 meias cx.s limão $750 Vila da 

Figueira 
Chalupa ingl. 
Margarida 

10 Out. Joaquim de 
Almeida 

9 cx.s limão $450 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 

4 Nov. Francisco 
António de 
Lemos 

63 toros de pau de buxo e azevinho 3$000 Alifas 
[Halifax ?] 

Ber.m ingl. 
Hauher (Hawker)

20 Nov. Guilherme Riggs 328 meias cx.s laranja; 20 meias cx.s 
limão 

10$840 Belfast "     " 

14 Dez. Frutuoso José 
Pereira 

10 sacas de algodão em rama c/ 52 @ 
e 10 arráteis 

40$117 Liverpool Ber.m ingl. Fame

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1809, mç. n.º5. 
 

QUADRO VIII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1810 

 
Data Despachante Artigos 10 % Destino Navio 

6 Jan. Thomas Cope 300 meias cx.s laranja; uma porção de 
madeira de buxo 

11$800 Liverpool Ber.m ingl. Fame

27 Jan. "     " 600 meias cx.s laranja 18$000 New York Ber.m amer. 
Sarah 

20 Fev. Thomas Cope 600 meias cx.s laranja 18$000 " "     " 
16 Mar. Gilherme Riggs 1.250 meias cx.s laranja 37$500 Liverpool Escuna amer. 

Clear 
22 Mar. Tomé de Castro 1.125 meias cx.s laranja 33$750 " Iate port. 

Conceição 
" "     " 855 meias cx.s laranja 25$650 " Ber.m port. Três 

Irmãos 
6 Abr. Tomás José da 

Silva 
552 meias cx.s laranja; 12$000 
madeira de buxo 

17$760 " Ber.m ingl. Ceres

9 Abr. Guilherme Riggs 605 barris de cinzas; 252 barris de 
terbentina; 67 barricas de arroz c/ 
40.200 arráteis; 24 barris de semente 
de erva c/ 11.600 arráteis; 33 quartolas 
de verginia c/ 46.500 arráteis; 165 
sacas de algodão em rama c/ 49.500 
arráteis; 1 barrilinho c/ 40 arráteis de 
tabaco em pó 

574$560  " Ber.m ingl. 
Baltic 
(baldeação) 

26 Abr. Tomás José da 
Silva 

725 meias cx.s laranja; 35 meias cx.s 
limão 

23$500 Londres Ber.m ingl. 
Francks 

30 Abr. Guilherme Riggs 790 meias cx.s laranja; 10 meias cx.s 
limão; 29 pipas de vinho da terra 

59$000 Gotemburgo Galeota sueca 
Heffneeng 

4 Mai. Tomé de Castro 866 meias cx.s laranja 25$980 New York Ber.m port. 
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Conde de S. 
Lourenço 

17 Mai. Thomas Cope 70 meias cx.s laranja; 30 meias cx.s 
limão 

9$600 Liverpool Chalupa ingl. 
Hero 

23 Mai. Tomás José da 
Silva 

90 meias cx.s limão; 1.003 meias cx.s 
laranja 

30$540 " Ber.m port, 
Perola 

7 Jul . Estolano Inácio 
da Silva 

20 meias cx.s limão 1$000 Terra Nova Chalupa ingl. 
Matchless 

28 Ago. António Ferreira 
de Quadros 

37 meias cx.s laranja; 3 meias cx.s 
limão; uma porção de madeira de 
buxo 

2$260 Liverpool Ber.m port. 
Perola 

24 Set.. Thomas Cope 40 meias cx.s limão; uns paus de buxo 2$800 Liverpool  Ber.m ingl. 
Alicia 

29 Dez. Thomas Cope 600 meias cx.s laranja; 90 alqueires de 
funcho 

26$900 " "     " 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1810, mç. nº 6. 
 

QUADRO XIX 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1811 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

7 Jan. Tomás José da 
Silva 

897 meias cx.s laranja 26$910 Londres Escuna ingl (¿) 

11 Jan. Diogo Alton 524 ceiras de tabaco c/ 57.284 arráteis 229$136 Heligoland Chalupa ingl. 
Matchless 
(baldeação) 

20 Fev. Joaquim José 
Pinheiro 

200 meias cx.s laranja 6$000 Liverpool Ber.m port. 
Correio de 
Lisboa 

" Francisco de 
Paula de Melo 

160 meias cx.s laranja 4$800 " "     " 

21 Fev. Eustáquio 
Francisco de 
Andrade 

25 meias cx.s laranja $750 " "     " 

25 Fev. Thomas Cope 1.185 meias cx.s laranja 35$550 " Ber.m amer. 
Edmund 

2 Mar. Joaquim José 
Moniz de 
Carvalho 

166 meias cx.s laranja; 30 peles de 
cabrito 

5$280 " Ber.m port. 
Correio de 
Lisboa 

" Jorge Hewson  349 meias cx.s laranja 19$470 " "     " 
" Luís António da 

Costa Morisson 
100 meias cx.s laranja 3$000 " "     " 

" Tomás José da 
Silva 

127 meias cx.s laranja 3$810 " "     " 

4 Mar. "     " 710 meias cx.s laranja; 20 meias cx.s 
limão 

22$300 Londres Escuna ingl.  
Real Carlota 

24 Abr. Diogo Alton 55.208 arráteis de tabaco da Virgínia 
muito avariado  

110$416 Inglaterra Chalupa ingl. 
Matchless 
(baldeação) 

11 Mai. Guilherme 
Jerónimo 

168 meias cx.s laranja 5$040 Liverpool Galeota ingl. 
Young Harriet 

" Joaquim José 
Moniz de 
Carvalho 

119 meias cx.s laranja 3$570 " "     " 

" Thomas Cope 300 meias cx.s laranja; 22 meias cx.s 
limão; 6.500 pés de remos; 1.600 
aduelas de barris 

23$400 " Ber.m ingl. Bom 
Intento 

14 Mai. Ponciano José 
Maria 

69 meias cx.s laranja 2$070 " Galeota ingl. 
Young Harriet 
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6 Jun. Thomas Cope 149 meias cx.s laranja; 167 meias cx.s 
limão 

12$820 Londres Ber.m ingl. 
Progresso 

19 Dez. Joaquim José 
Moniz de 
Carvalho 

590 meias cx.s laranja 17$700 Irlanda Escuna port. 
Dois Corações 

23 Dez. Luís António da 
Costa Morisson 

892 meias cx.s laranja 26$760 Liverpool Ber.m ingl. Mary

" Tomás José da 
Silva 

970 meias cx.s laranja 29$100 " Brigue escuna 
port. Esperança 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1811, mç. nº 7. 
 

QUADRO X 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA -1812 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

25 Jan. Luís José Coelho 600 meias cx.s laraja 18$000 Inglaterra Escuna ingl. 
Brish 

4 Fev. Tomás José da 
Silva 

500 meias cx.s laranja 15$000 Inglaterra Escuna ingl. 
Thomas e Maria 

11 Fev. Luís António da 
Costa Morisson 

1.540 meias caixas laranja 46$200 Londres  Galera amer. 
Catherina 

12 Fev. Tomé de Castro 1.140 meias cx.s laranja 34$200 New York Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

6 Mar. Luís António da 
Costa Morisson 

1.170 meias cx.s laranja 35$100 Liverpool Galeota ingl. 
Young Harriet 

21 Mar. Luís José Coelho 1.074 meias cx.s laranja 32$220 New York Ber.m port. 
Caçador 

" Tomás José da 
Silva 

1.370 meias cx.s laranja 41$100 Liverpool Ber.m ingl. 
Elizia 

9 Abr. António da Costa 
Morisson 

744 meias cx.s laranja 22 $320 Bristol Ber.m ingl. 
União 

" "     " 540 meias cx.s laranja 16$200 Inglaterra Escuna ingl. Four 
Friends 

13 Abr. Joaquim José 
Moniz de 
Carvalho 

100 meias cx.s laranja 3$000 Bristol  Ber.m ingl. 
União 

26 Mai. Tomé de Castro 313 meias cx.s laranja 9$390 Londres Escuna ingl. 
Fama 

9 Jun. Luís António da 
Costa Morisson 

237 meias cx.s laranja; 74 meias cx.s 
limão 

10$810 Portland Escuna amer. S. 
Michael 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1812, Mç. n.º 8. 
 

QUADRO XI 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1813 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

23 Jan. José Homem de 
Moraes 

13 meias cx.s laranja $390 Londres  Escuna port. João

25 Jan. Jorge Hewson 612 meias cx.s laranja 18$360 " Brigue escuna 
ingl. ?  

18 Fev. Thomas Cope 84 meias cx.s laranja 2$520 " Escuna port. João
19 Fev. Jorge Hewson 84 meias cx.s laranja 2$520 " "     " 
22 Fev. Tomé de Castro 1.222 meias cx.s laranja 36$620 " "     " 
12 Abr. "     " 700 meias cx.s laranja; 13 meias cx.s 

limão 
21$650 New York Escuna port. 

Bom Conceito 
" "     " 920 meias cx.s laranja; 50 meias cx.s 

limão 
30$100 New York Ber.m port. 

Activo 
26 Abr. Fernando 70 meias cx.s laranja 2$100 " Escuna port. 
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Joaquim de 
Sousa 

Bom Conceito 

5 Jul. Miguel Ferreira 
Jardim 

40 meias cx.s limão; 15 pipas e meia 
de vinho da terra  

20$600 Bristol Escuna port. 
Dois Corações 

3 Ago. Thomas Cope 47 meias cx.s limão; 2 moios de 
funcho 

5$350 Liverpool  Chalupa ingl. 
Safeguard 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1813, Mç. n.º 9. 
 

QUADRO XII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1814 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

12 Mar. Tomás José da 
Silva 

1.400 meias cx.s laranja; 40 meias cx.s 
limão 

44$000 Bristol Ber.m ingl. 
Pomona 

23 Mar. Thomas Cope 430 meias cx.s laranja 12$900 Liverpool Escuna ingl. (?) 
4 Out. "     " 49 meias cx.s limão; 50 peles de lixa 3$150 Liverpool Ber.m ingl. 

Indian 
Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1814, mç. n.º 10. 
 

QUADRO XIII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1815 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

13 Fev. João Jacinto 
Lopes 

580 meias cx.s laranja; 28 meias cx.s 
limão 

17$660 Liverpool Escuna port. 
Efigenia 

14 Fev. Guilherme Riggs 770 meias cx.s laranja; 142 meias cx.s 
limão 

30$200 Boston Escuna amer. 
Kermlin 

15 Fev. João Jacinto 
Lopes 

1.060 meias cx.s laranja 31$800 Inglaterra 
Ilha Branca 
(Wite ?) 

Ber.m sueco 
Zutrauen 

25 Fev. Guilherme Riggs 1.518 meias cx.s laranja; 2 meias cx.s 
limão 

45$640 Liverpool  Escuna Port. 
Correio do Fayal 

2 Mar. António Miguel 31 meias cx.s laranja $930 " "     " 
6 Mar. Tomás José da 

Silva 
1.257 meias cx.s laranja 37$710 Havre de 

Grace 
Ber.m franc. La 
Petite Victoire 

25 Mar. Tomás José da 
Silva 

512 meias cx.s laranja; 31 meias cx.s 
limão 

16$910 Inglaterra Chalupa ingl. 
Duas Irmãs 

5 Abr. Alexandre 
Oliveira 

488 meias cx.s laranja 14$640 Liverpool Galeota sueca 
Dianna 

7 Abr. João Jacinto 
Lopes 

130 meias cx.s laranja; 40 meias cx.s 
limão 

5$900 Inglaterra Galeota sueca 
Nestor 

20 Abr. Tomás José da 
Silva 

588 meias cx.s laranja 17$640 Bristol Chalupa ingl. 
Matchless ? 

21 Abr. "     " 373 meias cx.s laranja 11$190 Plymouth Escuna ingl. 
Speculator 

9 Mai. Luís José de 
Vasconcelos 

61 meias cx.s laranja 1$830 Liverpool Galeota sueca 
Dianna 

17 Nov. Guilherme Riggs 196 meias cx.s limão; 26 meias cx.s 
laranja 

10$580 New York Escuna amer. ? 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1815, mç. n.º 11. 
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QUADRO XIV 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1816 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

3 Jan. Thomas Cope 625 meias cx.s laranja 18$750 Liverpool Escuna ingl. 
Unity 

22 Jan. "     " 526 meias cx.s laranja 15$780 " Escuna ingl. 
Sarah 

" "     " 726 meias cx.s laranja 21$780 (Sunderlander 
?) 

Escuna russa 
Maria Elizabel 

" Hiliard Alton 700 meias cx.s laranja 21$000 " Ber.m ingl. 
Maria 

27 Jan. Thomas Cope 225 meias cx.s laranja 6$750 Liverpool Ber.m ingl. 
Briton 

20 Mar. "     " 1.506 meias cx.s laranja; 24 meias cx.s 
limão 

46$380 S. 
Petersburgo 

Escuna amer. 
Waner 

26 Abr. António da Silva 
Castanho 

1.439 meias cx.s laranja; 25 meias cx.s 
limão 

44$420 " Ber.m ingl. Swan

2 Mai. "     " 400 meias cx.s laranja 12$000 Inglaterra Escuna ingl. 
Speculator 

7 Mai. Thomas Cope 700 meias cx.s laranja; 10 meias cx.s 
limão 

21$500 Alifas 
(Halifax ?) 

Ber.m ingl. 
Margaret 

" José de 
Vaconcelos e 
Thomas Cope 

621 meias cx.s laranja 18$630 Inglaterra Chalupa ingl. 
Helena 

10 Mai. Luís José de 
Vasconcelos 

78 meias cx.s laranja 2$340 " Escuna ingl. 
Speculator 

16 Mai. Thomas Cope 580 meias cx.s laranja; 14 meias cx.s 
limão 

18$100 S. 
Petersburgo 

Escuna ingl. 
Zelia 

21 Ago. Guilherme Riggs 120 meias cx.s limão 6$000 Baltimore Escuna amer. 
James Monroe 

6 Set. António Silveira 
da Graça 

19 pipas de vinho da terra  22$800 " "     " 

8 Nov. Benjamim Cope 46 meias cx.s laranja; 6 meias cx.s 
limão 

1$680 Liverpool Chalupa ingl. 
João e Thomas 

11 Dez. João Leite 
Botelho 

200 meias cx.s laranja 6$000 Havre de 
Grace 

Ber. m port. 
Amizade de 
Angra 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1816, mç. n.º 12. 
 

QUADRO XV 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1817 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

2 Jan. Francisco 
Pimentel Brito 
do Rio 

1.706 meias cx.s laranja 32$280 Havre de 
Grace  

Ber. m port. 
Amizade de 
Angra 

9 Jan. Benjamim Cope 580 meias cx.s laranja 17$400 Liverpool Escuna ingl. 
Christiana 

25 Fev. António Silveira 
da Graça 

855 meias cx.s laranja; 30 meias cx.s 
limão 

27$150 New York Escuna port. 
Noticia Felis 

14 Mar. Hilario Alton 460 meias cx.s laranja 13$800 Londres Chalupa ingl. 
(Voaste) 

7 Mar. José António 
Ferreira Vieira 

880 meias cx.s laranja 26$400 Bristol Escuna port. 
Nossa Senhora 
da Piedade e 
Almas 

2 Abr. Pedro Gonçalves 
Franco 

100 meias cx.s laranja 3$000 Plymouth Escuna ingl. 
Speculation 
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9 Abr. Benjamim Cope 1.238 meias cx.s laranja; 40 meias cx.s 
limão 

39$140 New York Escuna amer. 
Quatro Irmãos 

10 Abr. Pedro Gonçalves 
Franco 

87 meias cx.s laranja 2$610 Plymouth Escuna ingl. 
Speculation 

20 Abr. Hilario Alton 350 meias cx.s laranja 10$500 Escócia Chalupa ingl. 
James 

" "     " 470 meias cx.s laranja 14$100 Inglaterra Escuna ingl.  
(Clarmo) 

" "     " 250 meias cx.s laranja 7$500 " Escuna ingl. (?) 
" "     " 80 meias cx.s laranja 2$400 " Escuna ingl. 

Speculation 
5 Mai. Thomas Cope 420 meias cx.s laranja 12$600 Bristol Escuna ingl. 

(Flay) (Fly ?) 
" "     " 1.009 meias cx.s laranja 30$270 Liverpool Escuna ingl. 

Ligeira 
13 Mai. António da Silva 

Castanho 
104 meias cx.s laranja 3$120 Londres Ber. m ingl. 

Venus 
14 Mai. Benjamim Cope 200 meias cx.s laranja 6$000 " "     " 
19 Mai. Hillario Alton 129 meias cx.s laranja 3$870 Inglaterra "     " 
" "     " 500 meias cx.s laranja 15$000 " Escuna ingl. 

(Cottage ?) 
" "     " 225 meias cx.s laranja 6$750 " Ber.m ingl. 

Expedição 
3 Jul. Guilherme Riggs 4 pipas e 1 barril de vinho comum 5$000 E.U.A. Escuna amer. 

Anna 
14 Ago. António Silveira 

da Graça 
6 pipas de azeite comum c/ 1.020 
canadas; 2 pipas de vinho comum da 
terra 

63$600 Hamburgo ? 

26 Ago. Benjamim Cope 242 meias cx.s maçãs; 4 meias cx.s 
limão; 20 milheiros de cebolas 

8$250 Liverpool Escuna ingl. 
Londres 

15 Dez. Hilario Alton 600 meias cx.s laranja 18$000 Inglaterra Ber.m ingl. 
(Shilleah) 

18 Dez. Thomas Cope 622 meias cx.s laranja 18$660 " Chalupa ingl. 
Fame 

23 Dez. Thomas Cope 300 meias cx.s laranja 9$000 " Chalupa ingl. 
Francis 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1817, mç. n.º 13. 
 

QUADRO XVI 
EXPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1818 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

12 Jan. Thomas Cope 450 meias cx.s laranja 13$680 Inglaterra Chalupa ingl. 
Lady 

21 Jan. Hilario Alton 550 meias cx.s laranja 16$500 " Escuna ingl. 
Especuladora 

22 Jan. Benjamim Cope 52 meias cx.s laranja 1$560 " "     " 
29 Jan. Thomas Cope 618 meias cx.s laranja 18$540 Bristol Chalupa ingl. 

Hanter (Hunter 
?) 

6 Fev. António da Silva 
Castanho 

590 meias cx.s de laranja 17$700 Inglaterra Ber.m ingl. Lord 
Cochrane 

18 Fev. Luís José 
Ferreira 

600 meias cx.s laranja 18$000 " Escuna ingl. Tres 
Irmãos 

23 Fev. António da Silva 
Castanho 

690 meias cx.s laranja 20$700 Londres Chalupa ingl. 
Ligeira 

11 Mar. Benjamim Cope 1.480 meias cx.s laranja 44$400 E.U.A. Escuna amer. 
Quatro Irmãos 

16 Mar. Hilario Alton 330 meias cx.s laranja 9$900 Inglaterra Escuna ingl. 
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Maria 
2 Abr. António Silveira 

da Graça 
500 meias cx.s laranja; 82 meias cx.s 
limão 

19$100 E.U.A. Escuna port. 
Luzitana Felis 

13 Abr. Joaquim José 
Pinheiro 

830 meias cx.s laranja; 52 meias cx.s 
limão 

27$500 Bristol Escuna port. 
Piedade e Almas 

20 Mai. Hilario Alton 482 meias cx.s laranja; 20 meias cx.s 
limão 

15$460 Inglaterra Ber.m ingl. (Elis)

22 Mai. Thomas Cope 336 meias cx.s laranja 10$080 " Escuna ingl. 
Fama 

28 Mai. Benjamim Cope 3.884 aduelas de barrica; 5.600 
aduelas de barril; 45 meias cx.s laranja 
azeda 

12$776 Bristol Chalupa ingl. 
Mayo 

25 Ago. Benjamim Cope 220 meias cx.s maçãs; 200 meias cx.s 
cebola; 60 paus de buxo 

28$000 Inglaterra Escuna ingl. 
Euterpe 

29 Ago. Hilario Alton 250 meias cx.s maçãs; 64 meias cx.s 
cebolas 

13$400 " Galeota port. 
Maria 

7 Dez. Hilario Alton 640 meias cx.s laranja 19$200 Dublin Ber.m ingl. Leoa 
10 Dez. António Silva 

Graça 
330 meias cx.s laranja 9$900 Liverpool Chalupa ingl. 

Virgin 
Fonte: B.P.A.A.H., Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1818, mç. n.º 14. 
 

QUADRO XVII 
EXPPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1819 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

5 Jan. António da Silva 
Castanho 

845 meias cx.s laranja 25$350 Inglaterra Escuna ingl. 
Olive 

20 Jan. Adriano José 
Maria 

251 Meias cx.s laranja 7$530 Bristol Escuna port. D. 
Rosa 

25 Jan. Thomas Cope 676 meias cx.s laranja 20$280 Londres Ber.m ingl. Vivo 
26 Jan. "     " 1.232 meias cx.s laranja 36$960 Inglaterra Escuna  ingl. 

Prudencia; 
Chalupa ingl. 
Elizia; Dois 
Irmãos e Friends 

30 Jan. Hillario Alton 1.906 meias cx.s laranja 32$880 " Galeota ingl. 
Pettrell; Chalupa 
ingl. Diamante 

3 Fev. António da Silva 
Castanho 

460 meias cx.s laranja 13$800 Londres Chalupa ingl. 
Jane 

11 Fev. Benjamim Cope 303 meias cx.s laranja 9$090 Inglaterra Chalupa ingl. 
Guilherme e 
Maria 

15 Fev. António da Silva 
Castanho 

142 meias cx.s laranja 4$260 Liverpool Brigue escuna 
ingl. Dandy 

2 Mar. Hilario Alton 760 meias cx.s laranja 22$800 Bristol Escuna ingl. 
Hetty 

15 Abr. Guilherme Riggs 352 meias cx.s laranja 10$560 Liverpool Chalupa ingl. 
Aurora 

16 Abr. Joaquim José 
Pinheiro 

800 meias cx.s laranja 24$000 Bristol Escuna port. 
Piedade 

8 Mai. Hilario Alton 1.100 meias cx.s laranja 33$000 Inglaterra Escuna ingl. 
Mosca; Galeota 
ingl. Paterell; 
Escuna ingl. 
Maria 

14 Mai. Thomas Cope 231 meias cx.s laranja 6$930 " Chalupa ingl. 
Elizia 

15 Mai. Benjamim Cope 756 meias cx.s laranja 22$680 Rússia Brigue escuna 
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amer. Four 
Sisters 

27 Jul. Joaquim José de 
Almeida 

495 meias cx.s de cebola 14$850 Liverpool Escuna ingl. 
Anna 

16 Ago. Hilario Alton 400 meias cx.s de cebola; 20 meias 
cx.s de maçã; 18 meias cx.s limão 

13$500 " Galeota ingl. 
Petterl 

11 Dez. António da Silva 
Castanho 

520 meias cx.s laranja 15$600 Londres Chalupa ingl. 
Amizade 

13 Dez. Hilario Alton 600 meias cx.s laranja 18$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Flora 

16 Dez. Guilherme Riggs 356 meias cx.s laranja 10$650 Inglaterra Chalupa ingl. 
Mary 

30 Dez. Guilherme Riggs 393 meias cx.s laranja 11$790 Liverpool Chalupa ingl. 
Aurora 

Fonte: BPAAH,  Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1819, mç. n.º 15. 
 

QUADRO XVIII 
EXPPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1820 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

17 Fev. António da Silva 
Castanho 

600 meias cx.s laranja 18$000 Inglaterra  Escuna ingl. 
Christian 

26 Fev. Francisco da 
Silva Loureiro 

700 meias cx.s laranja 21$000 Londres Escuna ingl. 
Pallas 

6 Mar. Diogo G. 
Jackson 

300 meias cx.s laranja  9$000 Inglaterra Chalupa ingl. 
Maria 

11 Mar. Benjamim Cope 1.050 meias cx.s laranja 31$500 New York Brigue escuna 
amer. Four 
Sisters 

16 Mar. Francisco José da 
Silva Loureiro e 
Companhia 

500 meias cx.s laranja 15$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Alpha 

20 Mar. "     " 250 meias cx.s laranja 7$500 " Ber.m ingl. 
Guilherme o 
Moço 

22 Mar. Luís José 
Ferreira 

560 meias cx.s laranja 16$800 Inglaterra Escuna ingl. 
Snowdrop 

22 Abr. Francisco de 
Paula Pessoa 

340 meias cx.s laranja 10$200 Dublin Escuna ingl. 
Despacho 

29 Abr. Hilario Alton 1.290 meias cx.s laranja 38$700 Inglaterra Escuna ingl. 
Maria 

6 Mai. Guilherme Riggs 65 meias cx.s laranja; 48 meias cx.s 
limão 

4$350 E.U.A. Escuna ingl. 
Christian 

5 Jun. Ponciano José 
Maria 

1.200 meias cx.s laranja; 1 porção de 
madeira de buxo 

38$100 Greenok ? Brigue escuna 
ingl. Friends 

6 Jun. Francisco de 
Paula Pessoa 

600 meias cx.s laranja 18$000 Inglaterra Ber. m ingl. 
Jorge 

" António Silveira 
da Graça 

1.619 cx.s laranja 48$570 " Chalupa ingl. 
Virgin 

8 Jun. Manuel 
Constantino e 
Companhia 

1.300 meias cx.s laranja 39$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Speedwell  

8 Jul. Luís José 
Ferreira 

50 meias cx.s laranja 4$500 Rússia Escuna ingl. 
Carlton 

18 Jul. António Silveira 
da Graça 

60 meias cx.s limão; 13 barris de 
vinho 

9$000 Terra Nova Chalupa ingl. 
Virgin 

15 Set. António de 
Sousa Castanho 

180 meias cx.s laranja 5$400 Londres Chalupa ingl. 
Jane 

16 Set. Diogo G. Jaques 350 meias cx.s laranja 10$500 " Chalupa ingl. 
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(Jackson ?) Fama 
7 Nov. Francisco Paula 

Pessoa 
384 meias cx.s laranja 11$520 Dublin Chalupa ingl. 

Perseverança 
13 Dez Hilario Alton 450 meias cx.s laranja 13$500 Liverpool Chalupa ingl. 

Sophia Izabel 
Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1820, mç.nº 16. 
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NOTAS 
 
Os quadros que seguidamente apresentamos não correspondem à transcrição integral 

dos livros dos direitos alfandegários arrecadados a favor das renda reais. São apenas 

quadros reunindo a informação que julgámos mais importante para o conhecimento dos 

movimentos efectuados nos portos dos Açores. 

Para além da data do despacho, identificamos o despachante – e não o agente ou pessoa 

que comparece na alfândega a cumprir a formalidade – sendo que actualizámos a 

ortografia dos nomes portugueses. No caso de nomes de estrangeiros que o escrivão 

aportuguesou, não fizemos alteração. Como exemplo, temos Thomas Icline ou Hicline, 

presumivelmente um dos filhos de Thomaz Hickling, cônsul americano em Ponta 

Delgada. 

Na coluna destinada a descrever o conteúdo dos despachos, seguimos na íntegra a 

identificação e quantificação dos géneros e mercadorias que constam do texto dos 

despachos, eliminando, todavia, o formulário repetitivo das entradas sob a forma de 

auto. Mantivemos a terminologia da época em especial a forma de designação das 

embalagens e recipientes, incluindo os diminutivos adoptados já que a sua utilização 

traduz, de alguma maneira, uma perspectiva de grandeza relativa que se entendeu não 

dever perder-se. 

Os direitos correspondentes a cada despacho, quase sempre envolvendo uma 

multiplicidade de artigos sobre cada um dos quais a taxa incide em função de um valor 

de pauta variável, surgem nos quadros pelo somatório das verbas que integram uma 

mesma data, um mesmo despacho e um mesmo despachante. Na generalidade dos 

despachos até 1810, a taxa que incide sobre os artigos exportados e importados nas 

alfândegas dos Açores é de 10%. Contudo, os casos de mercadorias baldeadas são 

passíveis de uma taxa de 4%. Em importações do estrangeiro, nomeadamente da 
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Inglaterra, efectuadas em navios portugueses, a taxa ficava reduzida a 7%, ao abrigo do 

Decreto de 25 de Novembro de 1783. As provenientes da Rússia, transportadas em 

navios nacionais, eram tarifadas a 5%. 

A partir de 1811, devido ao tratado de amizade e comércio celebrado com Inglaterra no 

ano antecedente, os despachos envolvendo este país passam a ser onerados com uma 

taxa de 15% sobre o respectivo valor da pauta. 

Na indicação da origem/destino das mercadorias, seguimos a que consta dos despachos, 

excepto nos casos em que o autor dos autos corrompe de forma flagrante a sua 

designação. Estão neste caso, por exemplo, Nova Castela em vez de Newcastle, 

Poxmute no lugar de Portsmouth ou Abana para designar Havana. Algumas designações 

que assinalamos nos quadros com (?) permancem um mistério indecifrável. Idêntica 

dificuldade surge com a identificação dos navios, uma vez que é claro estarmos, por 

vezes, em presença de traduções de conta do escrivão ou de quem assim ordenou. A 

escuna inglesa Amigos certamente que ostentará no casco Friends e a designação de um 

navio inglês ou americano por  Esperança, estamos seguros, corresponderá a Hope. 

Assim como o Guilherme o Mosso será, provavelemeste, o Young William. Em qualquer 

caso, na dúvida, respeitámos a vontade do escrivão. 

 

Os quadros estão organizados apenas em função das mercadorias, ignorando-se 

deliberadamente os direitos cobrados em virtude de situações especiais implicando a sua 

cobrança mas alheias ao trato comercial. É o caso de artigos arrojados pelo mar nas 

costas e praias das ilhas e levados a leilão; das arrematações de cascos de navios dados 

por incapazes de navegar ou, ainda, da cobrança de direitos pela venda de navios nos 

portos dos Açores. Os valores destes direitos foram considerados, somente, aquando do 

tratamento da fiscalidade na Parte II deste trabalho. 
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(Esta nota, para comodidade de leitura, com as adequadas adaptações, será reproduzida 

a preceder todos os anexos relativos aos quadros dos despachos de exportação e 

importação). 
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QUADRO I 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1803 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

28 Fev. Joaquim Manuel 
de Sousa 

18@ e 22 arráteis de velas de sebo; 5 
aparelhos de chá; 104 @ e 24 libras de 
bacalhau; 480 canadas de azeite de 
baleia; 60 arráteis de bolacha fina; 4 
resmas de papel pardo; 1400 pés de 
tabuado 

63$301 Boston Esc. Deborah 

"  João da Rocha 
Ribeiro 

24.946 pés de tabuado 44$902 " " 

14 Mar. Tomé de Castro 4 barris de alcatrão 1$600 " Ber.m União 
" João de 

Vasconcelos 
1 caixote c/ 3 @ pregos $480 " (via 

Madeira) 
" 

31 Mar. Thomas Hickling 
Jnr 

10 caixotes c/ 34 @ e 28 arráteis de 
queijos ingleses 

6$696 " Ber.m Hector 

4 Mai. Luís António de 
Matos 

153 pares de cardas pequenas 3$672 " (via Faial) Esc.a Anna 

28 Mai. Thomas Icline 
Junior 

2835 pés de tabuado; 17 barris de 
alcatrão; 10 barris de breu; 932 
aduelas de pipa; 367 aduelas de 
barrica 

19$481 " (via S. 
Miguel) 

Corveta Jane 

3 Jun. Joaquim Manuel 
de Sousa 

120 cobertas de cama; 20 peças de 
pisão com 1.393 c.os; 10 peças de 
riscado de lã c/ 500 c.os; 4 peças de 
pisão de meia largura c/ 780 c.os; 11 
peças de lona; 12 de meia lona; 5 
peças de pano de meia largura c/ 88 
c.os; 5 peças de pano de meia largura 
c/ 105 c.os; 240 pares de meias de 
laia; 360 (carretes) de lã de cores 
sortidas; 50 peças de serafina c/ 1.000 
c.os; 250 cobertores de papa para 
rapazes. 

136$124 " (via S. 
Miguel) 

"              " 

4 Jun. Thomas Icline 
Junior 

10 barris rezina; 10 barris breu. 8$150 Boston  Ber.m Hector 

15 Jun. Tomé de Castro 5 aparelhos de chá; 10 barris c/ 20 @ e 
4 arráteis de pregos; 1 barril c/ 20 
libras de pólvora; 224 dúzias de pratos 
de guardanapo; 28 dúzias de canjirões; 
25 dúzias de penicos; 89 dúzias de 
xícaras e pires; 15 tigelas; 432 
açucareiros; 132 leiteiros; 24 bules; 20 
terrinas; 11 dúzias de pratos c/pridos; 
26 dúzias de bacias e taças de lavar; 
480 arcos de ferro; 183 peças de ferro. 

89$072 Liverpool Ber.m Conceição

20 Jun. Cipriano da 
Costa Pessoa 

115 dúzias de pratos de guardanapo; 
29 aparelhos de chá; 12 bacias de 
barba; 115 bules; 30 açucareiros; 64 
leiteiros; 83 cafeteiras;46 terrinas; 18 
caboucas; 170 penicos; 500 tigelas de 
meia canada; 6 peças de retina; 32 
moios de sal. 

79$210 Liverpool Chalupa Jane 

30 Jun. Manuel de Cristo 20 peças de ganga 1$600 Indias de 
Portugal (via 
Faial) 

Iate Boa Nova 

18 Ago. Gabriel de 
Freitas Machado 

2400 aduelas de pipa; 2 quartolas de 
azeite c/ 368 canadas; 2 barris de 
pregos c/ 10 @ e 12 libras 

25$980 Filadelfia (via 
Graciosa) 

Ber.m Rozario 
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" Teodoro José da 
Fonseca 

1 quartola de azeite de baleia 8$400 " "                " 

3 Out. José Joaquim 
Pimentel 

9 dúzias de pratos de guardanapo; 2 
terrinas 

1$504 Liverpool Ber.m Lebre 

26 Out. Manuel 
Lourenço Viana 

1 caixa de açúcar branco c/ 54 @ e 
meia 

17$600 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Berg.m União 

" Bernardo 
Joaquim Pereira 

2 @ e meia de açúcar branco 1$000 " "               " 

" Francisco 
Ribeiro Lobo 

1 pipa de azeite de baleia c/ 250 
canadas; 1 caixa de açúcar branco c/ 
41@; 22 meios de sola; 10 sacas de 
arroz 

33$640 " "               " 

27 Out. "                    " 2 caixas e açúcar branco c/ 100 @; 2 
pipas de azeite de peixe c/ 500 
canadas; 106 meios de sola 

66$840 " "               " 

5 Nov. Joaquim José 
Pinheiro 

1 pipa de azeite de baleia c/ 230 
canadas; 1 caixa de açúcar branco c/ 
38 @; 25 meios de sola 

24$900 "  "              " 

7 Nov. Francisco 
Ribeiro Lobo 

43 peças de baetas c/ 2.434 c.os; 7 
peças de baeta c/ 388 c.os; 7 peças de 
pano c/ 267 c.os; 3 peças de pano c/ 
89 c.os; 5 peças de casimira c/ 232 
c.os; 4 peças de (segalia) c/ 170 c.os; 
28 cobertores; 34 cobertores 
pequenos; 10 peças de saetas sortidas; 
c/ 400 c.os; 36 pares de cardas; 16 
dúzias de foices; 1 serviço de loiça de 
pó de pedra c/ 280 peças; 8 dúzias de 
cálices de vidro; 17 cálices grandes; 2 
dúzias de garrafas; 2 barris de breu c/ 
5 quintais; 3 barris de pregos c/ 17 @ 
e 22 arráteis; 120 guardanapos 
adamascados c/ 60 v.as; 41 v.as de 
pano adamascado; 6 peças de pano de 
holanda c/ 121 v.as; 100 cobertores; 
12 peças de baetas c/ 666 c.os; 2 peças 
de baetas finas c/ 109 c.os; 2 peças de 
camelão inglês c/ 80 c.os; 4 peças de 
pano ordinário c/ 174 c.os; 1 peça de 
pano fino c/ 33 c.os; 2 peças de baetão 
fino c/ 54 c.os; 1 peça  de baetão c/ 44 
c.os; 2 peças de casimira c/ 84 c.os; 7 
peças de cetins c/ 280 c.os;  

373$761 Londres (via 
Faial) 

Ber.m União 

14 Nov. Luís António da 
Costa 

69 aguilhadas 1$380 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m União 

" Francisco de 
Paula da Silva 

4 peças de cabo c/ 6 quintais; 4 barris 
de alcatrão 

6$000 S. Miguel Ber.m Comercio 

" José de 
Betencourt de 
Vasconcelos 

22 tábuas de cedro do Brasil 7$040 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m União 

15 Nov. António Ferreira 
de Ormonde 

129 eixos para carros; 29 coiçoeiras de 
vinhático; 2 vigas; 17 frixalotes; 4 
meões e 1 rodeiro; 3 pipas de mel c/ 
50 almudes; 3 pipas de azeite de 
peixe; 96 peles de veado; 60 arráteis 
de anil; 64 coiçoeiras de cedro; 393 
coiros de boi em cabelo; 58 @ de 
açúcar; 50 meios de sola 

149$100 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m União 
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29 Nov. João da Rocha 
Ribeiro 

336 penicos de pó de pedra; 38 dúzias 
e meia de tigelas de canada; 214 
dúzias de pratos de guardanapo; 88 
dúzias de canecas sortidas; 6 grosas de 
garrafas pretas; 96 dúzias de pratos 
compridos; 3 barris de pregos c/ 22 @ 
e 8 libras; 249 terrinas; 15 dúzias de 
bules sortidos; 15 dúzias de xícaras e 
pires; 13 dúzias e meia de tigelas de 
meio quartilho; 300 vidros de quarto; 
200 vidros de meia folha; 21 toneladas 
de pedra de cal; 20 peças de retina c/ 
1.355 c.os; 24 cobertores grandes; 48 
cobertores pequenos; 2 peças de pano 
c/ 85 c.os; 3 peças de pano de meia 
largura c/ 124 c.os 

228$591 Liverpool Patacho Surprize 

6 Dez. João da Rocha 
Ribeiro 

42 peças de baeta c/ 2137 c.os; 8 peças 
de baeta fina c/ 405 c.os; 6 peças de 
baetão c/ 249 c.os; 4 peças de baeta 
preta c/ 220 c.os; 4 peças de droguete 
c/ 154 c.os; 24 peças de meia de laia 
para calções 

154$285 Londres (via 
Lisboa) 

Ber.m Rozario 

19 Dez. António 
Verissimo dos 
Santos 

18 pratos compridos; 8 dúzias de 
pratos e 8 dúzias de sopeiras; 2 dúzias 
de pratos de guardanapos; 82 penicos; 
14 jarros; 6 terrinas c/ pratos e 
colheres; 4 pratos c/ cobertas; 22 taças 
finas; 1.086 tigelas sortidas; 1 trem de 
louça de borda azul c/ 121 peças; 6 
trens de chá; 42 dúzias e meia de 
xícaras e pires; 47 açucareiros; 41 
leiteiros; 24 bules; 19 cafeteiras 

21$035 Liverpool Ber.m Lebre 

" António Ferreira 
Durmonde 

5 escravos  25$000 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m União 

" Domingos 
Pereira  

1 pretinha de nome Thereza c/ 15 anos 
de idade 

5$000 " "              " 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1803, mç. 2. 
 

QUADRO II 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1804 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

16 Jan. Thomas José 
Carvão 

1.200 quintais ingleses de bacalhau c/ 
134.400 arráteis  

336$000 Terra Nova 
(via Faial) 

Ber.m Jane 

11 Abr. Simão Lourenço 
Coelho 

600 vidros de quarto 3$000 Faial Esc.a S. 
Francisco e 
Almas 

10 Mai. Manuel de Sousa 
e Ávila 

43 dúzias de pratos compridos; 213 
dúzias de pratos de guardanapo; 28 
dúzias de pratos; 26 dúzias de pratos 
pequenos; 18 penicos; 15 tigelas 
grandes para lavatório; 31 bules; 25 
dúzias de xícaras; 24 dúzias de pires 
irmãos; 21 garrafas de vidro de meia 
canada; 23 de menor tamanho; 21 
mais pequenas; 15 copos de pé 
quinados; 4 copos lisos; 510 copos 
pequenos; 56 copos de meio quartilho; 
21 de quartilho; 203 copos de cálice; 

88$027 Liverpool Galera Colombus 
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60 maiores; 23 saleiros de vidro; 7 
pares de galhetas; 12 garrafas chatas; 
8 de menor tamanho;22 salvas de 
vidro; 12 copos de lavar; 13 
poncheiras; 50 moios de sal 

16 Mai. Diogo Alton 49 dúzias de pratos de guardanapo; 7 
dúzias mais pequenos; 6 penicos; 12 
bules para chá; 5 tigelas grandes de 
canada; 72 pires; 69 xícaras; 3 dúzias 
de xícaras c/ seus pires; 2 dúzias de 
pratos grandes 

8$925 Liverpool Galera Colombus

2 Jun. D. Pedro Ortis 
Pimentel 

15 sopeiras grandes; 46 dúzias de 
pratos de guardanapo; 14 dúzias 
menores; 16 cafeteiras; 16 bules; 14 
dúzias de tigelas de quartilho; 4 dúzias 
de pratos grandes; 4 dúzias de pratos; 
4 dúzias de pratos compridos; 44 
sopeiras pequenas c/ tampas; 2 dúzias 
de sopeiras sem tampa; 24 saladeiras; 
32 saleiros; 4 mostardeiras; 4 talheres; 
24 manteigueiros, 16 leiteiros; 16 
açucareiros; 20 terrinas pequenas c/ 
tampas e colheres; 54 dúzias de 
xícaras sortidas e 4 dúzias de pires 

21$968 Londres (via 
Faial) 

No Barco de M.e 
Andre Correia 

" Tomé de Castro 82 dúzias e meia de pratos compridos; 
352 dúzias de pratos de guardanapo; 
82 dúzias e meia de pratos menores; 
82 dúzias e meia de pratos pequenos 

93$450 Liverpool Galera Colombus

2 Jul. Victorino José de 
Vasconcelos 

91 cascos de azeite de baleia c/ 13.000 
canadas 

532$000 Boston Galera Charles 

3 Jul. P.e José Ribeiro 
de Carvalho 

8 peças de baetas azuis c/ 450 c.os; 5 
peças de baeta preta c/ 252 c.os 

28$836 Londres (via 
Faial) 

No Barco de M.e 
Francisco 
Silveira 

" Cipriano da 
Costa Pessoa 

100 penicos; 311 dúzias de pratos de 
guardanapo; 86 terrinas pequenas; 39 
dúzias de tigelas sortidas; 104 dúzias 
de pratos pequenos; 2 dúzias e meia de 
açucareiros; 14 jarros; 96 bules; 37 
dúzias e 10 pratos grandes e pequenos; 
dois serviços de mesa; 12 cafeteiras 
pretas; 108 terrinas grandes 

101$180 Liverpool 
(via S. 
Miguel) 

Ber.m Lebre 

" "                  " 246 dúzias de pratos de guardanapo; 
72 dúzias sortidos; 146 dúzias de 
xícaras e pires; 50 terrinas sortidas; 
244 tigelas pequenas; 60 canecos; 12 
mostardeiras; 24 saladeiras; 94 
penicos; 8 dúzias de garrafas brancas 
de meia canada; 48 dúzias de copos 
sortidos; 76 dúzias de copos de pé; 17 
dúzias de frasquinhos brancos 
sortidos; 32 moios de sal 

85$987 Liverpool Chalupa 
(Clemonth) 
Paquet 

23 Jul. Luís António da 
Costa 

3 barricas de café c/ 31 @ 15$872 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

No barco latino 
M.e Francisco de 
Faria 

23 Ago. Victorino José de 
Oliveira 

2 barris de azeite de baleia c/ 80 
canadas 

3$200 N. York (via 
Graciosa) 

Ber.m Rozario 

" Faustino José 2 barricas de azeite de baleia c/ 100 
canadas 

4$000 " "           " 

" Pedro José de 
Mendonça 

1 barrica de azeite de baleia 2$400 " "           " 
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" António Dutra 1 quartola e 1 barril de azeite de baleia 
c/ 205 canadas 

8$200 " "           " 

" P.e Silvestre das 
Neves 

2 quartolas e 1 barril de azeite de 
baleia c/ 470 canadas 

18$800 " "           " 

" José Pedro de 
Lemos 

2 quartolas de azeite de baleia c/ 140 
canadas 

5$600 " "           " 

25 Ago. Domingos 
Carvalho 

3 quartolas e 3 barris c/ 370 canadas 
de azeite de baleia 

14$400 " "           " 

" José Acúrcio das 
Neves 

16 cascos de azeite de baleia c/ 1.880 
canadas de azeite de baleia; 1.300 
aduelas de pipa; 300 aduelas de 
barrica; 1.000 aduelas de barril 

112$850 " "           " 

" Teodoro José da 
Fonseca 

16 cascos de azeite de baleia c/ 1.338 
canadas  

53$520 " "            " 

26 Ago. Francisco 
Ribeiro Lobo 

1.600 vidros de quarto; 2 barris de 
breu; 1 barril de alcatrão; 3 quintais e 
1 arroba e 7 libras de alvaiade; 2 pipas 
de óleo de linhaça c/ 400 canadas; 4 
pipas de azeite de baleia c/ 840 
canadas; 27 quintais e meio de linho 
em rama; 1 barril c/ 11 arroba de 
pregos; 23 peças de baeta cores 
sortidas c/ 1.351 c.os; 1 peça de baeta 
avariada c/ 55 c.os; 4 peças de baeta 
preta c/ 234 c.os; 6 peças de baeta fina 
c/ 54 c.os; 26 peças de durante e baeta 
de cores comuns c/ 1.040 c.os; 7 peças 
de durante e saeta cor fina c/ 280 c.os; 
12 peças de cetim de lã cor fina c/ 480 
c.os; 2 peças de brocado de lã c/ 80 
c.os; 6 peças de brocado escarlate c/ 
240 c.os; 4 peças de brocado cores 
comuns c/ 160 c.os; 2 peças de 
camelão inglês c/ 120 c.os 

219$512 Londres (via 
Faial e S. 
Miguel) 

No barco de M.e 
Francisco 
Silveira 

10 Set. Manuel José de 
Sousa Mota 

6 @ de café; 1 cara de açúcar branco 
c/ 1 @; 1 escravo de nome Miguel 

8$472 Rio de 
Janeiro 

Galera Africana 
do Rio 

3 Set. António Ferreira 
de Ormonde 

1 fecho de açúcar branco c/ 3 @ 1$200 " "              " 

" José Inácio de 
Sousa 

1 fecho de açúcar branco c/ 2 @ $800 " "              " 

" Miguel Francisco 
de Araújo 

1 escrava de nome Maria c/ 12 anos 5$000 " "              " 

" Francisco José de 
Barcelos 

1 saca de algodão em rama c/ 6 @; 
1fecho de açúcar branco c/ 3 @; 1 
pipa de aguardente de cana c/ 230 
canadas; 2 fechos de açúcar branco c/ 
11 @; 2 fechos de açúcar mascavado 
c/ 11 @; 1 saco c/ 1 @ de café; 1 saco 
c/ 3 arrobas de arroz; 1 saco c/ 4 @ de 
arroz 

20$622 " "              " 

" Mateus José 
Loureiro 

1 fecho de açúcar branco c/ 7 @ 3$000 " "              " 

" "                         " 1 cara de açúcar $400 " "              " 
18 Set. José Joaquim 

Roiz 
6 eixos de carro do Brasil 1$920 " "              " 

" Pedro Inácio 
Gomes 

1 fecho de açúcar branco c/ 4 @ 1$600 " "              " 

19 Set. João Jacinto da 
Silva 

2 @ de algodão em caroço; 2 meios de 
sola; 9 carneiras grandes e pequenas 
ordinárias 

$944 " "              " 
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" Pedro Inácio 72 libras de arroz; 7 arráteis de 
algodão em rama 

$384 " "              " 

" José de Ornelas 
Ormonde 

2 escravos ambos c/ o nome de 
Francisco c/ 14 anos de idade 

10$000 " "              " 

" Manuel José 
Pereira 

1 fecho de açúcar branco c/ 3 @ 1$200 " "              " 

20 Set. Joaquim 
Francisco de 
Morais 

1 escravo c/ o nome de Manuel 
Mosambique c/ 12 anos 

5$000 " "              " 

22 Set. João de Sousa 2 barris de azeite de baleia c/ 100 
canadas; 2 pedaços de pedra de amolar

4$240 " "             " 

" José Gonçalves 
Parreira 

1 fecho de açúcar c/ 14 @; 36 
aguilhadas 

6$320 " "             " 

" Cap. António 
Ribeiro do Vale 
(da Galera) 

12 pipas de aguardente de cana c/ 
2.760 canadas 

82$800 " "             " 

24 Set. António 
Carvalho de 
Sousa 

24 pedras de amolar 2$880 " "             " 

" Manuel 
Francisco de 
Araújo 

8 pipas de azeite de Baleia c/ 1.840 
canadas; 2 pipas de aguardente de 
cana c/ 440 canadas; 48 eixos de 
carro; 2 fechos de açúcar branco; 2 
caras de açúcar branco (uma delas 
vazia); 57 meios de sola; 66 peles de 
veado; 4 sacos de arroz c/ 17 @ 

115$612 " "             " 

" Manuel José de 
Castro 

1 pipa c/ 33 @ e 20 libras de sebo em 
pão;  

6$456 " "             " 

26 Set. Francisco Borges 4 eixos para carro; 6 tabuões 4$880 " "             " 
1 Out. João Inácio 

Toledo 
36 peles de cutia e 2 de veado $800 " "             " 

3 Out. Frutuoso José 
Pereira 

1 fardo de linho c/ 134 arráteis $871 Rússia (via 
Faial) 

Ber.m União 

" Joaquim José 
Pinheiro 

27 fardos c/ 3.282 libras de linho em 
rama 

21$333 " "             " 

5 Out. Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

47 fardos de linho em rama c/ 5.966 
arráteis; 3 peças de pano de linho c/ 54 
v.as; 2 peças para calções c/ 34 v.as; 4 
toalhas de adamascado; 4 dúzias de 
guardanapos adamascados; 8 peças de 
riscado c/ 120 v.as; 1 barrica c/ 100 
canadas de óleo;  1 caixote c/ 3 @ e 12 
libras de velas 

55$303 " "             " 

" Joaquim José 
Pinheiro 

3 fardos de linho em rama 1.476 
arráteis 

9$594 " "              " 

" Cap. António 
Francisco de 
Medeiros (do 
Bergantim) 

7 fardos de linho em rama c/ 3.578 
arráteis 

23$257 " "             " 

" P.e José Ribeiro 
de Carvalho 

36 fardos de linho em rama c/ 4.060 
arráteis 

26$390 " "             " 

16 Out. Francisco 
António 

3 barris de azeite de peixe c/ 120 
canadas 

4$800 Ilha das 
Flores 

Iate União 

18 Out. Francisco 
Pimentel 

12 meios de sola; 2 @ e meia de anil; 
1 escrava de nome Catherina 

12$840 Rio de 
Janeiro 

Galera Africana 
do Rio 

18 Out. [Cap.] António 
Ribeiro do Vale 

46 pipas e meia de aguardente de cana 
c/ 10.695 canadas; 320 meios de sola; 
261 eixos de carro; 24 coiçoeiras de 
jacarandá c/ 66 quintais e meio; 24 

1:208$068   
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remos; 68 coiçoeiras de vinhático; 18 
pranchões; 4 pranchões pequenos; 36 
frixalotes de 25 palmos cada; 27 
vigotas de 25 palmos; 93 marquetas de 
sebo em pão c/ 340@ c/ 10.880 libras; 
5 sacas de café c/ 28 @ e 27 libras; 
748 aguilhadas; 15 surrões de algodão 
em rama c/ 1.855 arráteis; 38 sacos de 
arroz c/ 6.950 arráteis; 2 pipas de mel 
c/ 42 almudes; 132 coiros crus em 
cabelo; 14 marquetas de sabão c/ 
1.050 arráteis; 40 @ farinha de pau; 
33 pipas de azeite de baleia c/ 7.440 
canadas; 1 caixote de anil c/ 3 @; 4 
caixas e 9 fechos de açúcar branco c/ 
243 @; 8 caixas e 2 fechos de açúcar 
mascavado; 5 gamelas de pau 

" Cap. António 
Ribeiro do Vale 

1 escravo de nome João 5$000 " "            " 

7 Nov. P.e António 
Coelho Souto 
Mayor 

1 escravo de nome Purdencio 5$000 " "            " 

" Francisco Vieira 13 libras de anil 1$040 " "            " 
3 Dez. D. Pedro Ortis 

Pimentel 
7.695 pés de barrotes e tábuas; 2.620 
pés de coiçoeiras 

22$743 E.U.Amércia 
(via Faial) 

Esc.a Trio 

24 Dez. José Pinheiro 1 pipa de aguardente de cana c/ 190 
canadas 

5$700 Ilha do Faial Ber.m União 

     
Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1804, mç. 2. 
 

QUADRO III 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1805 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

29 Jan. John Woodhad  Retalhos de fazendas 7$640 Liverpool Ber.m ingl. 
Experiment  

10 Fev. António 
Verissimo dos 
Santos 

12 @ e meia de dentes de marfim; 190 
@ cera amarela em pão; 1 pretinho de 
nome Luís 

189$275 Ilhas de Cabo 
Verde 

Ber.m port. 
Conde de 
Almada 

" Domingos 
Ramos Pimentel 

91 moios de sal; 600 cocos de comer 43$880 " "         " 

21 Fev. Luís António de 
Matos 

8.559 pés de tabuado e barrotes; 6 
barricas de azeite de baleia c/ 720 
canadas; 3 barris de pregos c/ 416 
aráteis; 2 barris de cera c/ 12 @ e 8 
arráteis; 10 barris de alcatrão; 33 @ e 
meia de bacalhau; 4.762 aduelas de 
pipa; 33 bandas de ferro c/ 31 @ 

89$794 New Haven Esc.a  amer. 
Thereza 

" José Francisco 
Xavier 

1 fecho de açúcar branco c/ 5 @ 2$000 Rio de 
Janeiro 

Galera  port. 
Africana do Rio 

22 Fev. João da Rocha 
Ribeiro 

12 barricas e 8 caixotes de bacalhau c/ 
12.768 arráteis; 12 barris de azeite de 
baleia c/ 720 canadas; 9 sacos de linho 
em rama c/ 14 @ e meia; 2 caixotes c/ 
12 dúzias de pares de cardas 
pequenas; 7 milheiros de telha de pau; 
16.000 pés de tabuado 

97$486 Boston Chalupa amer. 
Albert 

" Brander e Adam 3 caixotes de bacalhau c/ 288 arráteis $720 " "          " 
21 Mar. João da Rocha 

Ribeiro 
14 caixotes de vidros c/ 1.100 de 
quarto; 440 vidros de meia folha 

10$780 Londres (via 
Lisboa) 

Ber.m port.  
Rozario 
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" Luís António de 
Matos 

6 peças de panos azuis c/ 147 c.os; 7 
barricas de azeite de baleia; 1 barril e 
1 caixote de cera bruta c/ 188 arráteis; 
9 caixotes de bacalhau c/ 798 arráteis 

50$476 West Indies  Chalupa amer. 
Iliza Anna 

11 Mai. Luís António da 
Costa 

2.336 arráteis de arroz 7$008 Ilha de S. 
Miguel 

Ber.m amer. 
Lydia 

8 Ago. Teodoro José da 
Fonseca 

409 pés de tabuado; 306 pés de 
barrotes; 1 barril de terbentina 

1$786 Boston Ber.m port. 
Rozario 

" Tomé de Castro 4 caixotes c/ 160 arráteis de velas de 
sebo; 30 canadas de azeite de baleia 

2$480 Filadelfia Ber.m port. 
Rozario 
 

" João da Rocha 
Ribeiro 

6 caixotes de velas de sebo c/ 258 
arráteis 

2$064 " "        " 

3 Set. Dr. José Acúrcio 
das Neves 

2.255 canadas de azeite de baleia; 8 
barris de alcatrão; 226 libras de 
pregos; 4.149 pés de tabuado e 
barrotes; 5.386 aduelas de pipa; 294 
aduelas de barrica; 796 aduelas de 
barril; 1 caixote de velas de sebo c/ 40 
arráteis 

125$099 Filadelfia Ber.m port. 
Rozario 

"  Cap.-Mor da 
Graciosa, 
Bartolomeu 
Álvaro 

3 barris de alcatrão; 226 libras de 
pregos; 3.708 pés de tabuado; 8 barris 
c/ 173 canadas de óleo  

13$894 " "            " 

" P.e Silvestre das 
Neves 

6 barricas de azeite de baleia c/ 540 
canadas 

21$600 " "           " 

" D. Delfina 
Narcisa 

2 barricas de azeite de baleia c/ 213 
canadas 

8$520 " "           " 

4 Set. Cap.-Mór da 
Graciosa, 
Bartolomeu 
Álvaro 

4.500 aduelas de pipa; 2.242 canadas 
de azeite de baleia, 441 pés de 
barrotes; 40 libras de velas de sebo; 1 
barril de alcatrão; 250 aduelas de 
barrica; 700 aduelas de barril 

110$168 " "           " 

12 Nov. João da Rocha 
Ribeiro 

57.677 pés de tabuado, tirantes e 
coiçoeiras 

103$818 E.U. América Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

27 Nov. P.e José Ribeiro 
de Carvalho 

12 peças de pano grosso c/ 530 c.os; 8 
peças de droguete cores comuns c/ 
580 c.os 

49$620 Londres (via 
Faial) 

Galera ingl. 
Anna 

26 Dez. Guilherme Riggs 50 jarras de óleo c/ 200 canadas; 2 
barris de pregos c/ 8 @; 2 quartolas c/ 
33 @ e 12 libras de arroz; 9 barris c/ 
360 canadas de azeite de baleia; 520 
arcos de ferro para pipa; 32 arráteis de 
cera em pão; 14.096 pés de tabuado e 
barrotes; 656 libras de bacalhau 

61$416 Newport Esc.a amer. 
American 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1805, mç. 2. 
 

QUADRO IV 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1806 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

10 Fev. João da Rocha 
Ribeiro 

24.000 pés de taboado; coiçoeiras; 
barrotes 

43$687 New Bedford Escuna amer. 
Lucinda 

14 Fev. Pedro António da 
Silva 

1 barrica de enxofre c/ 12 @ 2$304 Boston Ber.m port. 
Aguia 

" Vicente Pereira 
de Matos 

12 peças de durante comum c/ 480 
c.os; 1 peça de esguião ordinário c/ 20 
v.as 

10$560 E.U.A. via 
Faial 

Escuna amer. 
Industria 

15 Fev. Luís José Coelho 2 peças de esguião c/ 40 v.as 1$920 " "             " 



 34

" Francisco Xavier 
Correia 

1 fecho de açúcar branco c/ 4 @ 1$600 Rio de 
Janeiro via 
Faial 

Barco do M.e 
Francisco de 
Faria 

17 Fev. Francisco de 
Paula da Silva 

5 meias peças de casimira c/ 125 c.os; 
1 retalho de pano fino c/ 23 c.os; 1 
retalho de pano fino c/ 12 c.os; 2 
meias peças de pano ordinário c/ 42 
c.os; meia peça de baetão avariado dos 
ratos c/ 23 c.os 

21$680 E.U.A. via 
Faial 

Escuna amer. 
Industria 

" Vicente Pereira 
de Matos 

1 peça de pano ordinário c/ 22 c.os 1$760 " "               " 

2 Mar. Shaw Foster e 
Comp.a (a) 

5 peças de baeta cor comum de meia 
largura c/ 277 c.os; 1 retalho de 
casimira escarlate c/ 18 c.os; 1 retalho 
de casimira branca c/ 16 c.os; 2 
retalhos de pano de qualidade c/ 16 
c.os; 2  meias peças de pano grosso c/ 
48 c.os; 2 meias peças de pano grosso 
de meia largura; 6 barris de pregos c/ 
37 @, 20 chocolateiras de ferro c/ 5 @ 
e 5 libras; 2 caixotes c/ 1 @ e 25 
arráteis de velas de espermacete; 24 
caixotes de bacalhau c/ 2.304 libras; 
40 libras de cera amarela bruta; 11 @ 
e 24 libras de cera verde; 9 barricas de 
azeite de peixe c/ 570 canadas; 15 
barris de alcatrão; 5 barris de breu; 34 
dúzias de taças de pó de pedra; 42 
dúzias de pratos de guardanapo; 24 
pratos compridos; 18 dúzias de pratos 
redondos de guardanapo; 2 dúzias de 
taças pequenas; 48 dúzias de xícaras e 
pires; 4 taças de lavar; 12 penicos; 24 
bules; 12 cafeteiras; 4 dúzias de 
canecas; 10 terrinas; 4 dúzias de 
saleiros e mostardeiras; 5 dúzias de 
taças sortidas; 18 bules; 12 açucareiros 
e 12 leiteiros; 12 canecas de quartilho; 
6.747 pés de tabuado e barrotes; 7.082 
pés de folha de pinho para caixas de 
fruta 

121$879 New York Escuna amer. 
Jefferson 

9 Abr. José António 
Homem 

6 quartolas de bacalhau c/ 6.844 
arráteis 

17$110 Filadélfia Escuna amer. 
Betsy 

10 Abr. António Miguel 1 barrica de bacalhau c/ 708 arráteis 1$770 "    (via Faial) "            " 
16 Abr. António Miguel 11 tábuas de pinho c/ 260 pés  $468 New York "            " 
28 Abr. António Miguel 21 coiros de boi em cabelo 2$100 Boston Escuna amer. 

Lucinda 
9 Mai. João Marcelino 

Mesquita 
Pimentel 

120 pares de cardas marca pequena 2$880 E.U.A. (via 
Faial) 

Escuna amer. 
Industria 

" Domingos 
Ramos Pimentel  
da Silveira 

97 moios e meio de sal; 300 cocos 47$400 Cabo Verde Ber.m port. 
Conde de 
Almada 

10 Mai. Shaw Foster e 
Comp.a 

3 quartolas de bacalhau c/ 2371 
arráteis 

5$927 Madeira Ber.m amer. 
Patty 

12 Mai. João da Rocha 
Ribeiro 

36 cortes de calção de meia de laia; 9 
meias peças de baetão c/ 393 c.os; 4 
meias peças de pano ordinário c/ 157 
c.os; 4 meias peças de pano grosso c/ 
170 c.os; 2 peças de pano fino c/ 41 

117$980 Lisboa Ber.m port. 
Cassador 
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c.os; 10 peças de casimira c/ 444 c.os; 
142 peças de saetas e durantes c/ 
5.680 c.os; 40 dúzias de foices para 
trigo 

21 Mai. Tomé de Castro 28 barris de alcatrão marca pequena 8$400 S. Miguel Escuna amer. 
Betsy 

3 Jun. Tomé de Castro 100 canastras, 10 barricas e 1 caixote 
de loiça de pó de pedra; 1 barrica c/ 
ferragens; 1 caixote c/ um instrumento 
de ferro; 18 caixotes de vidros de 
vidraça; 11 fardos, 16 caixotes e 10 
baús c/ fazendas; 45 moios de sal 

714$689

 

Liverpoool Galera amer. 
Two Sisters  

9 Jun. Tomé de Castro 1 peça de pano azul c/ 30 c.os; 7 peças 
de pano 

27$021 " "                 " 

10 Jun. Cap.Mór da 
Graciosa 
Bartolomeu 
Álvaro de 
Betencourt e 
João Inácio de 
Simas 

92 barrotes de pinho c/ 9.100 pés; 12 
barris de azeite de peixe; 8 barris de 
breu; 16 feixes de arcos de ferro para 
pipas; 15.600 aduelas de pipa; 4.182 
aduelas de barrica; 4 tabuões de 
carvalho 

128$813 Filadélfia Ber.m port. 
Aguia 

" Victorino José de 
Vasconcelos 

29 moios e 55 alqueires de sal 14$360 Cabo Verde Berg. m port. 
Aguia 

20 Jun. Shaw Foster e 
Comp.a 

1.200 aduelas de barrica; 2.501 
aduelas de barril 

4$301 New York Escuna amer. 
Jefferson 

1 Jul. Shaw Foster e 
Comp.a 

1 barril de ferragens sortidas 20$987 Boston Ber.m amer. 
Patty 

7 Jul. Francisco 
António de 
Lemos 

1.000 pés de tabuado; 80 pés de 
tabuado 

3$024 (?) Escuna amer. 
Fair Trader 

" Shaw Foster e 
Comp.a 

7.200 aduelas de pipa; 600 aduelas de 
barrica 

37$800 New York Escuna amer. 
Jefferson 

8 Jul. Tomé de Castro 3.677 pés de tabuado 6$618 (?) Escuna amer. 
Fair Trader 

" José de Leite 
Botelho de Teve 

1.003 pés de tabuado 1$805 " "             " 

" Martiniano 
Evarista Serpa 

1.125 pés de tabuado 2$025 " "             " 

21 Jul. António Ferreira 
de Ormonde 

6 sacas c/ 34 @ de arroz; 20 moios de 
sola ordinária; 11 pipas de aguardente 
de cana c/ 2.300 canadas; 2 fechos e 1 
caixa de açúcar mascavado c/ 79 @; 2 
caixas de açúcar branco c/ 80 @ e 
meia 

122$264 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Galera port. 
Africana do Rio 
(e desta para o 
barco do M.e 
José Francisco) 

22 Jul. Vicente Pereira 
de Matos 

8 pipas e meia de aguardente de cana 
(com faltas); 12 meios de sola; 1 caixa 
e meia de açúcar c/ 59@ e meia 

78$400 " "              " 

" António Ferreira 
de Ormonde 

10 sacas de arroz11.838 arráteis; 11 
pipas de aguardente de cana c/ 2.310 
canadas (com faltas); 30 meios de 
sola; 2 caixas de açúcar branco c/ 110 
@ e meia 

121$814 " "              " 

7 Ago. Shaw Foster e 
Comp.a 

74 garrafas de cerveja 5$920 Madeira Ber.m amer. 
Patty 

1 Set. Francisco Coelho 
Machado 

3 @ e 28 libras de arroz $372 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Galera port. 
Africana do Rio 

2 Set. Faustino José de 
Castro 

1 almude de mel; 1 saca de algodão c/ 
96 arráteis; 2 sacas c/ 7 @ de algodão 

2$208 " "             " 
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3 Set. Francisco José 
Correia 

1 saca de arroz c/ 156 arráteis; 1 saca 
de farinha de pau c/ 3 @ e 24 libras 

$540 " "             " 

" António Joaquim 2 sacas de algodão c/ caroço c/ 128 
arráteis 

$768 " "            " 

" Pedro Inácio 
Gomes 

2 sacas de arroz c/ 22 libras; 3 sacas 
de farinha de pau c/ 10 @; 1 fecho de 
açúcar branco c/ 3 @ 

2$106 " "            " 

" Francisco 
Correia Brasil 

1 saca de algodão em caroço c/ 2@ e 
17 libras; 1 saco c/ 99 arráteis de 
arroz; 1 @ e meia de açúcar numa cara

1$383 " "            " 

" José Gonçalves 
Parreira 

5 @ de açúcar em 4 caras e 2 meias 2$000 " "              " 

" Mariana Josefa 2 @ de algodão em caroço $384 " "              " 
"  José Joaquim 1 saca de algodão em rama c/ 48 

arráteis 
1$152 " "              " 

" Victorino José da 
Costa 

1 saca de arroz c/ 229 arráteis; 1 saca 
de farinha de pau c/ 7 @; 3 @ de 
açúcar branco 

2$055 " "              " 

" João José 1 saca c/ 110 arráteis de arroz $330 " "              " 
" Mateus José 1 saca de arroz c/ 1 @ e 24 arráteis; 1 

@ de farinha de pau 
$252 " "              " 

4 Set. José Faleiro 1 @ e meia de açúcar branco em 3 
meias caras 

$600 " "               " 

" António Valim 25 arráteis de algodão em caroço; 5 
arráteis e meio de anil; 16 arráteis de 
café; 1 saca de farinha de pau c/ 3 @ 

$918 # "               " 

" Pedro António da 
Silva 

2 @ de açúcar em duas caras; 1 saco 
de farinha de pau c/ 3 @ 

$872 " "               " 

" Joaquim José 
Pacheco 

1 saca de arroz c/ 68 arráteis $204 " "               " 

" José Alberto 
Correia 

2 @ de açúcar branco em 2 caras $800 " "               " 

" Jacinto Pereira 1 saca c/102 arráteis de arroz $778 " "               " 
" Lourenço José 6 caras e meia de açúcar e 1 caixote c/ 

3 @ e meia; 1 saca de arroz c/ 3@ e 
meia 

4$106 " "               " 

" Joaquim José 
Pinheiro 

1 saca de algodão em caroço c/ 44 
libras; 11 sacas de arroz c/ 1.989 
arráteis; 9 meios de sola 

15$131 " "               " 

"  Manuel José  19 libras de algodão em rama; 18 
libras de algodão em caroço; 1 saca c/ 
3 @ de farinha de pau; 1 meio de sola 

$736 " "               " 

5 Set. Manuel Roiz 
Coelho 

1 barril c/ 35 canadas de aguardente de 
cana; 1 barril c/ 4 almudes de mel 

1$530 " "                " 

" Joaquim José 
Pinheiro 

1 cara de açúcar; 1 saca de farinha de 
pau c/ 3 @ e meia 

$484 " "                " 

" Jerónimo 
Francisco 

1 saca c/ 3 @ e meia de farinha de 
pau; 2 meios de sola 

$284 " "                 " 

" Manuel Jacinto 1 saca de algodão em caroço c/ 2 @ e 
16 arráteis; 1 saca de farinha de pau c/ 
3 @ e meia 

$564 " "                " 

" Manuel Teixeira 
Nunes 

2 sacas de farinha de pau c/ 10 @ ; 2 
sacas de arroz c/ 8 @ e meia 

1$056 " "                " 

" Valério de 
Medeiros Lima 

1 saca c/ 3 @ e meia de farinha; 98 
arráteis de arroz 

$378 " "                 " 

6 Set. José Caetano 1 fardo de algodão em rama c/ 96 
arráteis; 1 cara e meia de açúcar 

2$904 " "                 " 

" Florêncio José 11 meios de sola 1$100 " "                 " 
9 Set. Manuel de 1 saca c/ 2 @ de algodão em caroço; 1 2$384 " "                 " 



 37

Freitas fecho e 2 caras de açúcar branco 
" Victorino José da 

Costa 
2 sacas de algodão em caroço c/ 3 @ e 
26 arráteis; 2 sacas de arroz c/ 6 @ e 2 
arráteis; 2 sacas de farinha de pau; 1 
cara e 3 meias de açúcar 

2$458 " "                 " 

10 Set. Mateus José 1 fardinho de algodão em rama c/ 1 
@; 12 libras de anil 

1$728 " "               " 

" Francisco Coelho 
Machado 

2 caixas de açúcar branco c/ 69 @ e 
meia; 4 pipas de aguardente de cana c/ 
865 canadas 

53$750 " "               " 

" D. Antónia 6 eixos de carro; 4 @ e meia de açúcar 
branco 

3$720 " "              " 

11 Set. João Francisco 
Leça 

2 caixas de açúcar branco c/ 102 @; 1 
caixa de açúcar mascavado c/ 41 @; 2 
pipas de aguardente c/ 400 canadas; 
10 sacas de arroz c/ 1.778 arráteis; 2 
barris de mel c/ 18 almudes 

68$494 " "              " 

12 Set. Simão Lourenço 
Coelho 

2 eixos de carro $640 " "                " 

13 Set. P.e João Inácio 
Godinho 

1 saca de arroz c/ 4 @ e 20 libras; 1 @ 
de farinha; 3 caras de açúcar; 5 meios 
de sola; 1 fardo de algodão c/ 3 @; 2 
pipas de aguardente c/ 420 canadas 

17$118 " "                " 

17 Set. José de Ornelas 
Ormonde 

1 fardo de algodão em rama c/ 152 
arráteis; 2 @ de açúcar branco 

4$448 " "               " 

" Joaquim José 
Pinheiro 

2 fechos de açúcar branco c/ 19 @ e 
meia 

7$800 " "               " 

" João da Rocha 
Ribeiro 

4 barris de alvaiade grossa c/ 68 @ e 
24 libras 

13$200 Liverpool Escuna amer. 
Lucinda 

24 Set . Luís Ferreira da 
Gama 

2 pipas de aguardente de cana c/ 420 
canadas 

12$600 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Galera port. 
Africana do Rio 

3 Out. António Ferreira 
de Ormonde 

1 fecho de açúcar branco c/ 3 @ e 
meia; 5 sacas de café c/ 22 @ e 28 
arráteis; 9 sacas de arroz c/ 50 @ e 
meia; 1 barril e dois sacos de farinha 
de pau c/ 12 @, 1 barrica de carimá c/ 
7 @; 26 paus c/ 6 quintais; 2 pipas de 
aguardente de cana c/ 412 canadas; 1 
saco de farinha de pau  c/ 3 @; 1 saco 
de arroz c/ 124 arráteis; 1 cara de 
açúcar 

33$248 " "              " 

6 Out. António Ferreira 
de Ormonde 

61 barricas de aguardente de cana c/ 
2.243 canadas; 1 caixa e 2 fechos de 
açúcar branco c/ 48 @ e meia; 1 caixa 
de açúcar mascavado c/ 53 @; 14 
sacas de arroz c/ 2.346 arráteis; 1 saca 
de farinha de pau c/ 3 @ e meia; 1 
cara e meia de açúcar; 19 tabuões de 
jacarandá c/ 23 quintais e meio; 13 
eixos para carros; 109 remos; 28 
tabuões do Brasil; 6 pranchões curtos; 
19 meios de sola; 27 pedaços de pedra 
de amolar; 27 pipas de aguardente c/ 
5.206 canadas; 1 caixa de açúcar 
branco c/ 44 arrobas 

324$632 "  "                " 

10 Out. Joaquim Pacheco 3 barris de azeite de baleia c/ 90 
canadas 

3$600 Boston (via 
Madeira) 

Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

" José da Costa 2 barris de azeite de baleia c/ 56 2$240 " "           " 
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Correia canadas 
" Francisco 

Machado 
Rodovalho 

12 barris de azeite de baleia c/ 527 
canadas 

21$080 " "           " 

" Francisco José 
Ferreira de S. 
Payo 

6 caixotes de velas de espermacete c/ 
216 arráteis 

10$800 " "           " 

14 Out. João da Rocha 
Ribeiro 

87 barricas e barris c/ 5.210 canadas 
de azeite de baleia 

208$400 " "            " 

22 Out. António Ferreira 
de Ormonde 

13 caixas e 18 fechos de açúcar branco 
c/ 765 @ 

306$000 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Galera port. 
Africana do Rio 

3 Nov. Cap José Borges 
Machado 

1 caixa de açúcar branco c/ 40 @ e 
meia 

16$200 " "            " 

18 Nov. Luís António da 
Costa 

141 pacas de linho em rama c/ 113 
quintais e meio; 42 peças de ferro c/ 
130 quintais 

146$632 Rússia (via S, 
Miguel) 

Escuna ingl. 
Zefiro 

20 Dez. António Ferreira 
de Ormonde 

1 fecho de açúcar branco c/ 21 @ 16 
libras 

8$600 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Galera port. 
Africana do Rio 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1806, mç. 3. 
 

QUADRO V 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1807 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

3 Fev. Guilherme Riggs 
e Comp.a 

12 caixotes de bacalhau c/ 27@ 2$592 New York Ber.m amer. Two 
Sisters 

25 Fev. António Miguel 18 barris de sardinha 7$200 Inglaterra 
(via Faial) 

Ber.m ingl. Batis 

24 Mar. Thomas Hicline  24 garrafas de cerveja 1$920 S. Miguel Ber.m amer. 
Admitance 

" Luís António da 
Costa 

10.336 arráteis de bacalhau 25$840 " Ber.m ingl. 
Recover 

25 Mai. Manuel Dias 1 escravo pequeno por nome João; 1 
molequinha pequenina por nome 
Sezilia  

9$000 Cabo Verde Ber.m port. 
Conde de 
Almada 

" Domingos Ramos 
Pimentel da Silva 

93 moios de sal 44$640 " "              " 

9 Mai. Victorino José de 
Vasconcelos 

1.143 pés de tabuado 2$057 Madeira Ber.m amer. 
Polly 

4 Jun. P.e José Ribeiro 
de Carvalho 

8 peças de durante comum c/ 320 c.os; 
24 pares de meias de laia; 2 peças de 
esguião fino c/ 40 v.as; 1.000 vidros 
de quarto; 1 barril de alvaiade c/ 20 @ 
e meia; 6 barris de breu 

23$616 Londres (via 
Faial) 

Barco latino de 
M.e Lauriano 
Inácio 

9 Jun. José Teodoro de 
Castro 

17 meias peças de baeta preta c/ 300 
c.os; 2 peças de baeta cor fina c/ 154 
c.os; 4 peças de camelão comum c/ 
240 c.os; 1 peça de durante cor fina c/ 
40 c.os; 3 peças de lila preta c/ 120 
c.os; 50 pedras de escrever; 3 @ e 
meia de pedra ume  

121$856 " "               " 

11 Jun. Victorino José de 
Vasconcelos 

68 quintais e 1 @ de ferro em banda e 
vergalhão 

27$300 Madeira Escuna amer. 
William 

4 Jul. Ten. Cor. Estácio 
Machado 

34 garrafas de cerveja 2$720 Faial Barco latino de 
M.e José das 
Neves 

7 Jul. Tomé de Castro 428 coiros de boi em cabelo 25$680 Boston Ber.m port. 
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Conde de S. 
Lourenço 

7 Ago. Domingos Ramos 
Pimentel 

90 moios de sal 43$200 Cabo Verde 
(Boavista) 

Ber.m port. 
Conde de 
Almada 

28 
Ago.. 

P.e José Ribeiro 
de Carvalho 

5 barris de alcatrão 1$500 Londres (via 
Faial) 

Barco de M.e 
Francisco 
Silveira 

16 Set. João da Rocha 
Ribeiro 

9 quintais e 48 arráteis de ferro em 
banda e vergalhão 

3$750 Bilbao (via 
Lisboa) 

Iate Santa Cruz 

25 Set. Diogo Alton 3 sacas de arroz c/ 8 @; 1 saca de café 
c/ 4 @ e 10 libras 

2$976 S. Tomé  Escuna amer. 
Mary Johnson 

26 Set. Manuel Lourenço 
Viana 

91 cascos de azeite de baleia c/ 13.394 
canadas 

535$760 " "               " 

12 Out.. João Mauricio 3 sacas de café c/ 11 @ e 10 libras 5$792 " "               " 
13 Out. Tomé de Castro 441 arráteis de café 7$056 " "                " 
15 Out. Victorino José da 

Costa 
1 barril de aguardente de cana 1$200 Baía Galera port. 

Viriato 
16 Out. José de Barcelos 

Machado 
108 arráteis de café 1$728 " "               " 

20 Nov. Adriano José 
Maria 

49 @ de jacarandá; 12 tábuas 2$180 " "               " 

" Diogo Alton 156 arráteis de café 2$496 S. Tomé  Escuna amer. 
Mary Johnson 

" José de Barcelos 
Machado 

3.259 arráteis de arroz; 1 barril de 
aguardente de cana c/ 40 canadas; 108 
arráteis de café: 1 barril de aguardente 
c/ 40 canadas 

13$905 Baía Galera port. 
Viriato 

21 Nov. Francisco 
António de 
Lemos 

20 sacas de arroz c/ 2.560 arráteis 7$680 " "              " 

23 Nov. José Gonçalves 
da Silva 

5 sacas de arroz c/ 690 arráteis 2$070 " "              " 

25 Nov. Francisco 
Machado 
Rodovalho 

950 pés de tabuado 1$710 Boston Ber.m port. 
Conde de S. 
Lurenço 

27 Nov. Francisco 
António de 
Lemos 

573 pares de cardas marca pequena 13$752 Tenerife Escuna amer. 
Jane 

2 Dez. António Jacinto 
Correia 

13 @ de caparrosa 1$248 Boston Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

3 Dez. Francisco 
Machado 
Rodovalho 

14 barris de azeite de baleia c/ 490 
canadas 

19$600 " "              " 

" Francisco de 
Paula da Silva 

521 arráteis de café; 3.365 arráteis de 
arroz 

34$431 Baía Galera port. 
Viriato 

10 Dez. João da Rocha 
Ribeiro 

6 cascos de azeite de baleia c/ 6.655 
canadas; 9 barris de alcatrão marca 
pequena 

268$900 Boston Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

16 Dez. António Lúcio 3 caixões c/ 179 pares de cardas marca 
pequena 

4$296 Tenerife Escuna amer. 
Jane 

22 Dez. "                 " 2 caixões de cardas marca pequena 2$280 " "                " 
Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1807, mç. 3. 
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QUADRO VI 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1808 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

7 Jan. Guilherme Riggs 18 moios de sal 8$640 Tenerife Escuna amer. 
Mary Johnson 

" "              " 3.516 aduelas de pipa; 7.233 aduelas 
de barril 

21$894 New York Escuna amer. 
Jefferson 

9 Fev. Alexandre Man 24 peças de ganga de cores 19$198 S. Miguel (mercadoria 
apreendida em S. 
Miguel e 
admitida a 
despacho) 

15 Fev. José Gonçalves 
da Silva 

14 fechos de açúcar branco c/ 57 @ 22$800 Baía Galera port. 
Viriato 

16 Fev. "                 " 25 sacas de arroz c/ 107 @ e 28 libras; 
2 sacas de café c/ 252 arráteis; 14 
lascas de açúcar  c/ 3 @ e meia 

19$240 " "             " 

22 Fev. Guilherme Riggs 402 quintais de bacalhau frescal 64$320  Desembarcados 
na escuna 
americana Sally 
arribada da 
pescaria ao porto 
de Angra com 
água aberta. 

26 Fev. Francisco de 
Paula da Silva 

3 peças de pano fino c/ 133 c.os; 9 
peças de chita c/ 333 c.os 

36$590 Madeira Escuna ingl. 
Unity 

2 Mar. P.e José António 
Coelho 

12 toneladas de pedra de cal $600 Gibraltar Chalupa ingl. (?) 

" Joaquim José 
Pinheiro 

Várias quinquilharias 23$055 S. Miguel Caíque S.to 
António e Almas 

" Guilherme Riggs 3 peças de pano preto fino c/ 78 c.os 15$600 Madeira Escuna ingl. 
Unity 

17 Mar. Adriano José 
Maria 

12 toneladas de pedra de cal $600 Plymouth Ber.m port. Três 
Irmãos 

26 Mar. João da Rocha 
Ribeiro 

48 caixotes de vidros de quarto 22$000 Boston Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

20 Abr. António Lúcio 30 @ bacalhau 2$400 (?) Ber.m ingl. 
Cochraw 

21 Abr. "             " 1.152 arráteis bacalhau 2$880 S. Miguel Escuna ingl. 
Industria 

25 Abr. Tomé de Castro 1.020 @ bacalhau 81$600 " Ber.m Ingl. 
Cochraw 

28 Abr. Francisco 
Martins 

21 c.os de baetão cor comum 1$680 Madeira Ber.m port. 
Deligente 

" José Patricio 
Borges 

2 barricas de azeite e peixe c/ 160 
canadas 

6$400 " "         " 

"  António Xavier 
Salinas 

1 peça de pano preto ordinário; 35 c.os 
de belbute cor de chumbo; 28 c.os de 
cetineta  

5$190 " "          " 

" Joaquim José 
Pinheiro 

1 cx. de chá 4$000 " "         " 

29 Abr. António Joaquim 
da Costa 

Várias fazendas 36$200 " "         " 

" Miguel de Sousa 
Alvares 

3 quintais de linho em rama 2$496 " "         " 

30 Abr. António da Silva 14 barricas de cerveja 9$360 S. Miguel Ber.m ingl. João 
(?) 
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" D. Ana Ramos 12 quadros pequenos para ornato de 
casa; 60 c.os de baeta cor comum 

3$760 Madeira Ber.m port. 
Deligente 

" António Silveira 
da Graça 

1 barrica de carne 1$340 Madeira Escuna port. D. 
Anna 

2 Mai. Mateus Vieira 1 quartola de azeite de peixe; 1 
quartola de bacalhau c/ 5 quintais 

10$400 Madeira Ber.m  port. 
Deligente 

" Manuel Machado 1 paca de toucinhos $960 Madeira Escuna port. D. 
Anna 

6 Mai. Joaquim Martins 
Pacheco 

10 toneladas de pedra de cal $500 (?) Escuna ingl. 
Industria 

" António da Silva 
Castanho 

20 meias peças de fustão riscado c/ 
458 c.os; 12 peças de fustão branco 
riscado c/ 470 c.os; 4 barris de pregos 
c/ 13 @ 

34$580 Liverpool 
(via S. 
Miguel) 

Ber.m ingl. João 
(?) 

10 Mai. Thomas Cope 6 pares de castiçais de casquinha; 2 
tesouras; 2 pratinhos de casquinha; 3 
bules, 3 açucareiros e 3 leiteiros de 
casquinha; 2 grosas de botões de metal 
para casaca; 24 dúzias de facas c/ 
garfos; 3 dúzias de facas e garfos de 
casquinha; 14 meias peças de panino 
ordinário c/ 126 v.as; 7 meias peças de 
chita c/ 185 c.os; 4 retalhos de pano 
fino c/ 13 c.os; 1 peça de pano fino de 
meia largura c/ 28 c.os; 9 dúzias de 
navalhas pequenas ordinárias; 9 dúzias 
de canivetes de aparar penas; 18 
chapéus finos redondos para homem; 
4 chapéus finos para mulher; 48 
chapéus redondos para homem; 48 
chapéus para rapazes; 5 barris de 
arenques; 4 barris c/ 8 dúzias de 
garrafas de cerveja; 209 peças de ferro 
para cozinha c/ 55 @; 20 queijos c/ 10 
@; 40 quintais de bacalhau; 24 
penicos de pó de pedra; 4 meios 
serviços de mesa; 3 serviços inteiros 
de mesa; 9 meios serviços de chá de 
17 peças cada; 1 meio serviço de chá 
c/ corda dourada; 9 canjirões sortidos 
cor de ouro e prata; 50 dúzias de 
xícaras e pires 

110$500 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozihos 

" António João de 
Sousa 

87 garrafas de cerveja $870 Madeira Ber.m port. 
Deligente 

25 Mai. António Joaquim 
da Costa 

4 peças de durante preto c/ 160 c.os 3$200 Hull Chalupa ingl. 
Fox 

" Tho's Beckett 21 queijos c/ 265 arráteis; 9 peças de 
pano de algodão grosso c/ 216 v.as; 3 
retalhos de pano fino c/ 70 c.os; 1 peça 
de pano azul superfino c/ 29 c.os; 10 
peças de panino fino c/ 100 v.as; 33 
chapéus grossos sortidos; 8 chapéus 
redondos entrefinos; 4 peças de ganga 
c/ 133 c.os; 15 peças de cardaço de lã 
c/ 270 v.as; 160 frasquinhos de  
mostarda; 3 peças de baeta de meia 
largura cor fina c/ 184 c.os; 4 peças de 
baeta cor comum c/ 258 c.os; 2 peças 
de bombazina ordinária c/ 57 c.os; 12 
bandejas grandes; 12 bandejas 

53$653 “ “      “ 
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pequenas; 6 dúzias de garrafas de 
cerveja; 2 @ e 13 arráteis de pregos; 
18 dúzias de tesouras para costura; 24 
dúzias de navalhas pequenas; 13 
dúzias de tesouras de vela 

28 Mai. Diogo Alton 6 bandejas grandes; 29 lenços 
ordinários para tabaco 

2$496 " "             " 

" Timotheo 
Hobray 

2 urnas; 2 bandejas de charão  2$600 " "             " 

" Vicente José 
Coelho 

13 chapéus finos redondos; 34 
chapéus grossos 

6$200 " "             " 

" Victorino José de 
Vasconcelos 

3 bandejas grandes de charão $900 " "             " 

30 Mai. Izidoro Schiappa 
Petra 

17 bandejas grandes de charão 5$100 " "             " 

" Tho's Beckett 4 jaquetas feitas de pano azul 
ordinário 

1$200 " "            " 

2 Jun. Agostinho 
Machado 

30 barretes de lã $600 " "            " 

10 Jun. José de Barcelos 
Machado 

23 c.os de pano preto ordinário 2$300 Madeira Escuna port. D. 
Anna 

11 Jun. D. Ana Ramos 43 c.os de fustão branco 1$290 " "            " 
15 Jun. Domingos 

Ramos Pimentel 
da Silva 

140 moios e meio de sal, 1.060 
arráteis de cera bruta em pão 

81$960 Cabo Verde 
(Boavista) 

Ber.m port. 
Conde de 
Almada 

18 Jun. Dr. José Moniz 
Tavares 

1 barril c/ 8 @ de açúcar branco; 2 @ 
de açúcar em caras 

4$000 Pernambuco Ber.m port. Bons 
Amigos 

22 Jun.  Agostinho 
Machado 

4 sacas de algodão em rama c/ 17 @ e 
meia 

13$440 " "             " 

" João Inácio 
Caetano 

4 sacas de algodão em rama 12$744 " "             " 

" João Mauricio 39 meios de sola 4$680 " "             " 
23 Jun. António Silveira 

da Graça 
5 sacas de algodão c/ 20 @ e 23 
arráteis 

15$912 " "             " 

25 Jun. Luís António de 
Matos 

2 sacas de algodão em rama c/ 8 @ e 
14 libras 

6$480 " "            " 

" João Fernandes 
da Costa 

1 saca c/ algodão em rama c/ 3 @ e 11 
libras 

2$568 " "           " 

" Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

6 sacas de algodão em rama c/ 26 @ e 
22 arráteis; 3 caixas de açúcar branco 
c/ 36 @ e meia; 1 caixa de açúcar 
mascavado c/ 54 @ 

85$896 " "           " 

" Francisco Xavier 4 meios de sola $480 " "             " 
1 Jul. Thomas José 

Carvão 
1 caixa de açúcar branco c/ 46 @; 110 
meios de sola; 1 saca de algodão c/ 4 
@ e 8 libras;1 barril de mel c/ 60 
canadas 

35$464 " "             " 

8 Jul. José Pires 
Gamboa 

1 saca de algodão em rama c/ 3 @ e 
21 arráteis; 7 meios de sola 

3$648 " "            " 

" José Verissimo 1 saca de algodão em rama c/ 4 @ e 
25 libras 

3$672 " "           " 

" Joaquim José 
Pinheiro 

1 saca de arroz c/ 6 @ e 4 libras; 1 
saca de algodão em rama c/ 3 @ e 25 
arráteis 

3$492 " "            " 

15 Jul. Francisco de 
Paula da Silva 

1 saca de algodão em rama c/ 4 @ e 
14 libras 

3$408 " "            " 

30 Jul. Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

23 meios de sola; 2 caixas de açúcar 
branco c/ 98 @ e meia; 1 barril de mel 
c/ 5 almudes; 2.100 cocos de comer 

142$960 " "            " 
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4 Ago. P.e Francisco de 
Brum 
Marramaque 

2 peças de chita grossa c/ 152 c.os; 1 
peça de pano rei muito grosso c/ 14 
v.as 

3$264 New York Ber-m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

" Pedro José do 
Nascimento 

23 peças de pano rei grosso c/ 495 
v.as; 1 peça de fustão c/ 37 c.os; 30 
lenços azuis grossos marca pequena; 
13 retalhos de chita grossa c/ 280 c.os 

16$970 " "            " 

22 Ago. Thomas José 
Carvão 

4 caixas de açúcar branco c/ 170 @; 1 
caixa de açúcar mascavado c/ 50 @ 

81$600 Pernambuco Sumaca port. 
Bons Amigos 

" Victorino José de 
Vasconcelos 

4 caixas de açúcar branco c/ 187 @; 1 
caixa de açúcar mascavado c/ 53 @; 2 
sacas de algodão em rama c/ 9 @ e 4 
libras 

92$408 " "         " 

" Joaquim José 
Pinheiro 

2 caixas de açúcar branco c/ 91 @; 1 
saca de algodão c/ 4 @ 

39$472 " "           " 

23 Ago. António da Silva 
Castanho 

5 caixotes c/ 500 vidros de quarto; 2 
aparelhos de chá muito ordinários; 4 
cadeiras de pinho 

5$380 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 

26 Ago. Guilherme Riggs 1 barrilinho de azeite de peixe c/ 15 
canadas 

$300  Escuna amer. 
Sally vinda da 
pescaria 

27 Ago. José Pereira 1 saca de algodão em rama c/ 4 @ e 
29 libras 

4$008 Maranhão Galera port. 
Industria 

29 Ago. Tomé de Castro 7 sacos de cera bruta amarela c/ 23 @ 
e meia; 31 caixas de chá c/ 837 
arráteis; 128 peças de chita entrefina 
c/ 4.778 c.os; 69 peças de chita 
ordinária c/ 2.576 c.os; 18 peças de 
fustão c/ 708 c.os; 8 peças de seda 
ligeira para forros; 12 bandejas 
“axaruadas”; 125 peças de pano rei 
grosso c/ 2.000 v.as; 155 peças de 
lenços azuis grossos c/ 1.468 lenços; 6 
retalhos de belbutina c/ 112 c.os; 4 
retalhos de escórcia lisa ordinária c/ 
32 v.as; 145 xales ordinários pintados; 
10 lenços azuis grossos; 10 retalhos de 
escórcia c/ 80 v.as; 400 peças de 
gangas amarelas ordinárias 

438$916 New York Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

2 Set. José Firmino  3 sacas de arroz c/ 490 arráteis 1$470 Maranhão Galera port. 
Industria 

" D. Rosa (viúva 
de José Joaquim 
Pinheiro) 

10 sacas de arroz c/ 28 @ e meia 2$736 " "            " 

3 Set. P.e Zeferino 
Manuel 

10 sacas de arroz c/ 48 @ e 16 libras 4$626 " "           " 

5 Set. José Firmino de 
Lurido 

2 sacas de arroz c/ 19 @ e 24 libras $871 " "          " 

" Narciso Xavier 5 sacas de arroz c/ 26 @ e 6 libras 2$497 " "          " 
" João José Dias 7 sacas de arroz c/ 41 @ e 6 libras 3$954 " "           " 
7 Set. Luís José Coelho 11 pães de cera bruta amarela c/ 42 @ 

e 23 libras 
41$010 Cabo Verde 

(via Faial) 
Ber.m port. 
Santo António e 
Santa Anna 

" Tomas José da 
Silva 

6 pães de cera bruta amarela c/ 38 @ 
27 libras 

38$190 " "          " 

" Religiosas da 
Esperança 

1 pão de cera bruta amarela c/ 5 @ e 8 
libras 

5$040 " "          " 

" João Inácio 
Caetano 

3 pães pequenos de cera bruta amarela 
c/ 4 @ 

3$840 " "           " 
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" Ten. Luís 
Manuel 

1 saca de arroz c/ 5 @ $480 Maranhão Galera port. 
Industria 

9 Set. José Gonçalves 27 @ e 27 libras de café; 60 libras de 
salsaparrilha; 6 alqueires de castanhas 

14$672 " "            " 

" Domingos 
Ramos Pimentel 

1 caixa de açúcar mascavado c/ 44 @ 8$800 Pernambuco Sumaca port. 
Bom Amigo 

" Vicente José 
Coelho 

3 pães de cera bruta amarela 6$180 Cabo Verde 
(via Faial) 

Ber.m port. 
Santo António e 
Santa Anna 

10 Set. José de Barcelos 
Machado 
Evangelho 

3 @ e 11 libras de algodão em rama; 1 
fecho de açúcar branco c/ 3 @ e meia; 
1 saca de algodão c/ 4 @ e 7 libras; 1 
meio de sola 

7$308 Pernambuco Sumaca port. 
Bom Amigo 

" P.e Francisco de 
Paula da Costa 

12 @ e 26 libras de cera bruta amarela 12$300 Cabo Verde 
(via Faial) 

Ber.m Santo 
António e Santa 
Anna 

14 Set. António da 
Fonseca Carvão 

1 pão de cera bruta amarela c/ 2 @ e 9 
libras 

2$190 Maranhão "            " 

15 Set. António Jacinto 
Correia 

24 libras de cera bruta amarela $720 " "           " 

" Luís José Coelho 5 pães de cera bruta amarela c/ 7 @ 6$720 Cabo Verde "           " 
" Tomás José da 

Silva 
36 dúzias de pratos de guardanapo; 36 
dúzias de pratos pequenos; 132 pratos 
compridos; 12 terrinas 

23$040 Londres (via 
S. Miguel) 

Galera ingl. (?) 

16 Set. Victorino José de 
Vasconcelos 

62 sacas de algodão em rama c/ 262 @ 
e 28 libras 

201$888 Pernambuco Sumaca port. 
Bom Amigo 

19 Set. João José Dias 150 meios de sola muito ordinária; 41 
sacas de algodão c/ 236 @ 

34$656 Maranhão Galera port. 
Industria 

22 Set. João da Rocha 
Ribeiro 

200 sacas de arroz c/ 1.010 @; 128 
atanados muito inferiores e arruinados 

124$680 " "          " 

" José Firmino de 
Lorido (Firmino 
Deluriedo) 

45 sacas de arroz c/ 225 @ e meia 21$648 " "          " 

24 Set. João da Rocha 
Ribeiro 

30.000 pés de tabuado 54$000 Boston Ber.m port. 
Conde e S. 
Lourenço 

27 Set. Joaquim Pacheco 15 peças de panino ordinário 6$000 Madeira "           " 
30 Set. José Firmino De 

Lorido 
349 sacas de arroz; 107 sacas de arroz 
miúdo c/ 551 @ e meia; 103 meios de 
sola 

208$568 Maranhão Galera port. 
Industria 

15 Out. "            " 245 peles de cabra 7$350 " "           " 
19 Out. Tomé de Castro 480 penicos de pó de pedra; 60 dúzias 

de tigelas pequenas; 300 vidros de 
meia folha; 300 vidros de quarto; 2 
barris de pregos c/ 8 @ e 24 arráteis; 
720 v.as de serapilheira; 20 resmas de 
papel ordinário; 4 barris c/ 12 dúzias 
de garrafas de cerveja; 2 peças de 
casimira preta c/ 94 c.os; 2 peças de 
esguião c/ 40 v.as 

54$540 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 

20 Out. Thomas Cope 259 peças c/ pires, xícaras, tigelas de 
louça de pó de pedra, borda dourada; 
10 peças de ganga amarela; 1 peça de 
esguião ordinário c/ 20 v.as; 1 peça de 
lila c/ 46 c.os; 13 c.os de pano 
entrefino; 1 peça de pano ordinário de 
meia largura c/ 37 c.os; 3 c.os de pano 
entrefino; 22 c.os de fustão ordinário; 
54 peças de panino ordinário c/ 636 

372$156 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 
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v.as; 59 pares de castiçais de 
casquinha; 12 tesouras de vela c/ 
pratinhos; 12 dúzias de colheres para 
sopa, em casquinha; 4 bules, 2 
cafeteiras, 3 leiteiros e 3 açucareiros 
em casquinha; 3 bules, 3 açucareiros e 
3 leiteiros, muito ordinários em 
casquinha; 24 arráteis de verga de 
ferro; 6 tesouras c/ seus pratinhos; 12 
saca-rolhas; 4 dúzias de tesouras de 
costura; 13 dúzias de facas e garfos 
em casquinha; 3 bules, 3 açucareiros e 
3 leiteiros em casquinha; 104 castiçais 
de folha “axaruados”, c/ 32 tesouras e 
pratinhos; 12 dúzias de pregos 
dourados para cadeiras; 12 onças de 
corda de arame; 3 dúzias de limas 
pequenas; 18 bandejas sortidas; 120 
dúzias de limas sortidas; 12 dúzias de 
limas pequenas para ourives;24 dúzias 
de trinchas; 6 machados; 2 rodeis de 
verga; 89 resmas de papel comum; 24 
dúzias de facas e garfos de casquinha; 
36 dúzias de facas e garfos de cabo de 
osso; 64 dúzias de navalhas; 46 dúzias 
de canivetes; 26 grosas de botões de 
metal para casaca; 12 grosas de pregos 
dourados; 6 folhas grandes para serra; 
12 folhas pequenas para serra; 6 peças 
de pano grosso c/ 261 c.os; 6 peças de 
casimira c/ 160 c.os; 4 cobertores de 
papa; 59 chapéus entrefinos; 24 
chapéus grossos; 4 colheres grandes 
de casquinha ordinária; 6 tenazes de 
tirar açúcar; 1 @ de pólvora; 5 peças 
de chita e 27 retalhos c/ 566 c.os; 2 
peças de fustão c/ 64 c.os; 39 xales 
ordinários; 8 v.as de cassa lavrada; 1 
peça de belbute c/ 34 c.os; 2 peças de 
pano grosso c/ 64 c.os; 14 c.os de 
fustão; 2 peças de ganga riscada c/ 146 
c.os; 20 arráteis de linhas; 25 dúzias 
de meias de laia preta ordinária; 22 
meias peças de meia gala ordinária c/ 
880 c.os; 9 arráteis de lã grossa; 6 
peças de lapim c/ 320 c.os; 4 dúzias de 
lenços de seda preta; 52 chapéus de 
sol de seda; 14 chapéus de sol em 
algodão; 18 chapéus entrefinos para 
homem e mulher; 6 dúzias de facas e 
garfos ordinários; 2 grosas de 
verrumas; 10 machadinhas; 6 dúzias 
de garfos e facas em casquinha; 8 
bandejas ordinárias em charão; 24 
cestinhos; 24 açucareiros; 12 
cafeteiras de folha; 24 chocolateiras; 2 
grosas de colheres de ferro; 2 grosas 
de colheres de estanho; 12 cafeteiras 
pintadas; 96 cassarolas; 195 panelas; 
49 frigideiras; 16 chocolateiras em 
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ferro; 2 fateixas c/ 3 @ e 8 arráteis; 5 
barris c/ 6 @ e 4 libras de tintas 
ordinárias; 19 dúzias de penicos; 118 
dúzias de pratos de guardanapo; 34 
dúzias de pratos pequenos; 28 dúzias 
de tigelas; 20 toneladas de pedra de 
cal 

29 Out. Tomás José da 
Silva 

22 peças de chita ordinária c/ 836 c.os; 
22 peças de lenços pintados c/ 264 
lenços; 121 xales ordinários; 6 peças 
de seda ligeira para forros c/ 126 c.os; 
2 colchas brancas de algodão; 6 dúzias 
de canivetes; 140 tesouras sortidas; 
146 navalhas de barbear; 13 navalhas 
de cortar; 21 facas de mesa; 10 facas 
de cozinha; 16 xales de seda; 20 
lenços de seda; retalho de filó c/ 20 
c.os; 2 peças de fumo c/ 45 c.os; 4 
retalhos de belbutina c/ 8 c.os; 20 c.os 
de lustrim; 521 c.os de fustão; 32 
peças de gangas amarelas c/ 992 c.os; 
15 peças de panino c/ 135 v.as; 20 
peças de pano rei c/ 480 v.as; 63 
dúzias de pares de meias de algodão 
ordinárias; 30 folhas para serra, 
grandes; 4 barris c/ 19 @ e 20 libras 
de pregos; 36 pás de ferro; 98 dúzias 
de pratos de guardananpo; 186 dúzias 
de pratos pequenos; 27 dúzias de 
canecas grandes e pequenas; 6 dúzias 
de saleiros; 4 dúzias de mostardeiras; 
2 dúzias de pimenteiros; 63 dúzias de 
tigelas; 28 dúzias de penicos; 73 
panelas de ferro c/ 20 @ 14 libras 

147$832 Liverpool Ber.m ingl. Lidia 

" "                   " 34 barris c/ 102 dúzias de garrafas de 
cerveja; 240 lenços brancos de cassa; 
206 panelas de ferro c/ 106 @ e 12 
libras; 100 pratos sortidos; 60 dúzias 
de pratos de guardanapo; 40 dúzias de 
pratos pequenos; 60 penicos; 20 
terrinas; 600 tigelas sortidas; 30 dúzias 
de canecos pequenos; 20 dúzias de 
xícaras e pires; 40 bules ordinários; 40 
leiteiras; 120 chapéus grossos; 150 
arcos de ferro; 121 peças de ferro c/ 
94 @ e 6 arráteis; 87 moios de sal;72 
chepéus entrefinos 

137$186 Liverpool Ber.m ingl. 
Princeza Real 

31 Out. Luís António da 
Costa 

104 moios e 45 alqueires de sal; 60 
chapéus entrefinos; 214 chapéus 
grossos; 12 chapéus pequenos; 40 
ancorotes c/ 1.120 libras de alvaiade; 
25 jarras de óleo de linhaça c/ 87 
canadas; 20 barris de pregos c/ 1.920 
libras; 110 panelas de ferro c/ 1.760 
libras; 11 dúzias de pratos de 
guardanapo; 10 dúzias de pratos 
pequenos; 18 pratos compridos; 54 
canecas sortidas; 21 bules; 138 xícaras 
c/ pires; 18 açucareiros; 618 tigelas 
sortidas 

109$218 S. Miguel 
(vindas por) 

Ber.m ingl. Jane 
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" "                 " 73 moios e 26 alqueires de sal; 8 
selins; 84 chapéus entrefinos; 374 
caldeiras de ferro; 83 trempes; 36 
chaleiras; 55 cassarolas c/ tapas; 12 
pás de cinza; 16 tachos c/ asa em 
ferro; 58 dúzias de pratos de 
guardanapo; 78 dúzias e meia de 
pratos pequenos; 18 dúzias de pratos 
compridos; 816 canecas pequenas; 
816 tigelas pequenas; 1.020 xícaras c/ 
pires; 240 penicos 

146$406 S. Miguel 
(vindas por ) 

Ber.m ingl. 
Industria 

18 Nov. Luís António da 
Costa 

23.328 arráteis de bacalhau 58$320 [?] via Faial Escuna ingl. 
Maria 

26 Nov. José Inácio 8 peças de fustão ordinário c/ 320 
c.os; 20 peças de lenços para tabaco; 
23 peças de lenços brancos c/ 276; 14 
peças de chita entrefinas c/ 518 c.os 

32$260 Madeira Escuna port. D. 
Anna 

1 Dez. Tomé de Castro 8 sacas de algodão em rama c/  1.408 
arráteis 

8$448 Maranhão Galera port. 
Industria 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1808, mç. n.º 4. 
 

QUADRO XVII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1809 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

9 Fev. Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

10 cx.s açúcar branco c/ 462 @ e 
meia; 6 cx.s açúcar mascavado c/ 273 
@ e 16 libras; 11 barris de mel c/ 55 
almudes 

246$300 Pernambuco Ber.m port. Bom 
Amigo 

11 Fev. Tomé de Castro 12 peças de meia gala preta c/ 468 
c.os; 3 meias peças de pano comum c/ 
103 c.os; 1 peça de pano escarlate c/ 
34 c.os; 11 peças de pano grosso de 
cores c/ 204 c.os; 2 peças de pano 
ordinário c/ 53 c.os; 4 peças e meia de 
casimira ordinária c/ 98 c.os; 3 peças 
de casimira muito ordinária c/ 77 c.os; 
2 peças de baetão grosso c/ 80 c.os; 2 
retalhos de droga c/ 14 c.os; 3 peças e 
16 retalhos de chita c/ 632 c.os; 72 
pares de meias de algodão; 30 pares de 
meias de seda; 4 peças de meia gala c/ 
156 c.os; 6 arráteis de alfinetes de 
latão; 40 pares de castiçais de 
casquinha;  2 grosas de botões de 
casaca; 30 dúzias de facas e garfos de 
casquinha; 6 dúzias de facas e garfos 
de cabo de pau; 6 dúzias de canivetes; 
3 bules, 3 leiteiros e 3 açucareiros de 
casquinha; 6 tesouras e 6 pratinhos de 
casquinha; 6 peças de fustão ordinário 
c/ 701 c.os; 383 lenços pequenos; 132 
xales pequenos de chita; 38 xales 
grandes; 12 peças de droga c/ 290 
c.os; 4 retalhos de fustão para coletes 
c/ 15 c.os; 12 peças de pano rei 
estreito c/ 280 v.as; 8 peças de droga 
c/ 106 c.os; 40 peças de panino c/ 384 
v.as; 24 chapéus de sol de panino; 173 
suspensórios ordinários; 24 lenços 

335$737 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 
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pintados; 6 dúzias de penas  de lápis; 2 
arráteis de lacre; 69 navalhas de barba; 
6 dúzias de alfinetes de peito 
ordinários; 28 chapéus de sol em 
panino; 2 peças de pano rei grosso de 
meia largura c/ 40 v.as; 6 peças de 
panino c/ 57 v.as; 228 pares de meias 
de laia; 49 resmas de papel ordinário; 
55 bandejas sortidas; 20 milheiros de 
agulhas; 6 bandejas de coiro pequenas; 
6 copos de galho; 17 dúzias de garfos 
e facas ordinários; 40 dúzias de 
canivetes; 24 dúzias de navalhas 
pequenas; 6 dúzias de tesouras; 300 
arráteis de aço; 12 toneladas de pedra 
de cal; 20 resmas de papel (avariado); 
1 caixote pequeno de obreias; 2 cx.s 
de roupa nova e velha; 10 dúzias de 
jarrinhas de tinta para botas; 30 
arráteis de pólvora; 8 arráteis de 
couvinha e nabos; 4 milheiros de 
penas ordinárias; 4 barris de pregos c/ 
15 arráteis; 23 queijos c/ 15 @; 2 
sacas c/ 2 @ e 14 arráteis de pregos; 
405 penicos de pó de pedra; 98 dúzias 
de pratos de guardanapo; 232  tigelas 
pequenas; 141 tigelas grandes; 26 
dúzias de xícaras c/ pires; 18 peças de 
açucareiros e leiteiros; 81 bules 

" Tomé de Castro 8 cortes de vestidos de cassa 
ordinários; 9 cortes de vestidos mais 
inferiores; 32 peças de panino c/ 307 
v.as; 11 peças de panino de cores c/ 
114 v.as; 10 dúzias de xales; 14 peças 
de cassa c/ 112 v.as; 13 vestidos 
curtos de cassa; 16 peças de lenços 
ordinários c/ 192 

36$098 " "          " 

25 Fev. Estolano Inácio 2 sacas de algodão em rama c/ 9 @ e 
12 arráteis 

7$200 Maranhão Galera port. 
Industria 

4 Mar. Ponciano José 
Maria 

2 resmas de papel comum 1$800 Portsmouth 
(via Madeira) 

Ber.m port. Tres 
Irmãos 

13 Mar. Tomé de Castro 20 dúzias de facas e garfos; 2 peças de 
pano azul ordinário c/ 53 c.os; 4 peças 
de lenços sortidos c/ 48; 6 peças de 
panino c/ 48 v.as; 18 suspensórios; 18 
peças de durante preto c/ 720 c.os; 2 
peças de meia gala c/ 78 c.os; 1 peça 
de lila c/ 76 c.os; 2 peças de sarja 
preta c/ 80 c.os 

36$296 Londres (via 
Madeira) 

"     " 

2 Mai. Guilherme Riggs 24.270 pés de tabuado; 239 caixões de 
bacalhau; 1 barrica c/ 592 arráteis de 
bacalhau 

98$941 Salem Escuna amer. 
Swift 

12 Mai. Tomás José da 
Silva 

33.390 @ de bacalhau 83$475 " Ber.m amer. 
Betis 

24 Mai. Diogo Alton 2.412 arráteis de cera bruta 28$944 New York Galera amer. (?) 
29 Mai. Guilherme Riggs 603 sacas de algodão em rama c/ 

196.500 arráteis; 200 barris de cinza; 
100 barris de alcatraão; 100 barris de 
resina; 16.450 aduelas de barril 

1:295$063 " "     " 

6 Jun. Diogo Alton 2 barris de pregos c/ 18 @; 6 4$032 Boston Escuna amer. 
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barrilinhos e 1 balde c/ 192 arráteis de 
enxofre 

Cinco Irmãos 

" "     " 2.349 pés de tabuado 4$228 New York Galera ingl. 
Armonia 

" Simão Lourenço 
Coelho 

1 pipa e 1 barril de aguardente de 
cana; 7 fechos de açúcar branco c/ 46 
@; 1 saca de café c/ 3 @; 1 saquinha 
de algodão em rama c/ 30 arráteis 

28$996 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m port. 
União 

8 Jun. "     " 12 @ e meia açúcar branco  5$000 " "     " 
16 Jun. Manuel José 11 peças de lenços pequenos c/ 110; 2 

peças de pano ordinário c/ 20 v.as; 1 
peça de pano rei ordinário 

3$240 Madeira (via) Escuna D. Anna 

17 Jun. Joaquim José 
Pinheiro 

40 meias caras e 18 caras de açúcar 
branco c/ 38 @ 

15$200 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m port. 
União 

19 Jun. Joaquim Vieira 
de Simas 

51 caldeirões de ferro c/ 932 arráteis 3$728 Liverpool Ber.m ingl. Fame

" Thomas Cope 66 peças de meia gala preta c/ 2.525 
c.os; 2 peças de pano fino c/ 54 c.os; 1 
peça de baetão c/ 32 c.os; 10 peças de 
pano grosso de meia largura c/ 498 
c.os; 3 peças de chita ordinária c/ 109 
c.os; 12 arráteis de alfinetes amarelos; 
11 arráteis de linhas grossas; 6 peças 
de lenços ordinários c/ 334 lenços; 12 
peças de pano rei ordinário c/ 218 
v.as; 21 peças de fustão ordinário c/ 
1.091 c.os; 12 peças de belbutina 
ordinária c/ 386 c.os; 68 peças e 53 
retalhos de cassa ordinária c/ 742 v.as; 
26 pares de castiçais de casquinha; 20 
dúzias de navalhas; 12 dúzias de 
canivetes; 5 dúzias de facas e garfos 
de casquinha; 18 dúzias de facas e 
garfos de cabo preto; 10 milheiros de 
agulhas; doze facas e garfos de 
casquinha para trinchar; 60 dúzias de 
dobradiças de latão; 600 vidros de 
quarto para vidraça; 242 peças de 
ferro c/ 260 @ e meia; 34 @ de aço; 
200 vidros de quarto para vidraça; 3 
barris c/ 12 @ de pregos; 8 quintais e 
meio e 20 arráteis de aço; 180 panelas 
de ferro e  36 trempes c/ 116 @ e 20 
arráteis; 50 toneladas de pedra de cal; 
10 molhos de vergalhãozinho c/ 18 @; 
miudezas de pó de pedra (xícaras, 
pires, manteigueiros, bules, 
açucareiros, canecas e outras 
semelhantes) 

343$410 " "     " 

6 Jul. Thomas José da 
Silva 

84 xales ordinários; 70 peças de 
panino branco c/ 700 v.as; 468 lenços 
sortidos; 20 peças de cassa c/ 151 v.as; 
30 peças de pano rei ordinário c/ 696 
v.as; 37 peças de fustão ordinário c/ 
1.268 c.os; 170 peças e retalhos de 
chita ordinária c/ 2.236 c.os: 53 peças 
de panino de cores c/ 867 c.os; 5 peças 
de baeta de meia largura para forros c/ 
249 c.os; 4 colchas brancas de algodão 

312$480 Liverpool Ber.m sueco 
(Forlock) 
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para rapazes; 2 colchas grandes de 
algodão; 3 peças de pano entrefino c/ 
81 c.os; 3 peças de pano de meia 
largura c/ 140 c.os; 15 peças de lila 
ordinária c/ 555 c.os; 5 peças de 
durante preto c/ 185 c.os; 180 chapéus 
grossos; 72 chapéus finos; 12 barris e 
2 ceiras de pregos c/ 48 @; 24 
vergalhõezinhos de ferro c/ 35 @; 40 
dúzias de pratos de guardanapo; 140 
dúzias de tigelas; 70 dúzias de canecas 
pequenas; 120 dúzias de xícaras e 
pires; 15 dúzias de penicos; 11 dúzias 
de tigelas grandes; 61 moios de sal 

12 Jul. Tomé de Castro 369 xales; 3 xales; 4 peças de chita 
ordinária c/ 149 c.os; 2 c.os e meio de 
fustão; 12 dúzias de botões de metal; 
12 peças de belbute c/ 462 c.os; 6 
peças de meia gala c/ 234 c.os; 6 peças 
de cetim de lã c/ 234 c.os; 26 arráteis 
de linhas grossas; 3 peças de pano de 
festo ordinário c/ 69 c.os; 3 peças de 
pano de festo de meia largura c/ 121 
c.os; 28 peças de belbute ordinário c/ 
1.044 c.os; 6 peças de panino comum 
c/ 118 v.as; 18 peças de meia largura 
de panino c/ 301 v.as; 72 arráteis de 
linha grossa; 6 bules de folha; 6 
navalhas de barba; 5 grosas de botões 
de casaca; 5 dúzias de botões  de 
véstia; 49 dúzias de facas e garfos de 
mesa; 6 pares de castiçais de 
casquinha; 8 dúzias de dedais de 
casquinha; 3 dúzias de colheres de 
casquinha; 6 dúzias de chaves de 
relógio; 15 dúzias de canivetes; 36 
navalhas de barba; 4 peças de riscado 
c/ 72 c.os; 1 peça de baetinha de meia 
largura c/ 60 c.os; 3 peças de meia 
gala c/ 117 c.os; 1 peça de cetim de lã 
c/ 40 c.os; 10 dúzias de chapéus de sol 
em algodão; 2 peças de fustão c/ 160 
c.os; 11 cortes de vestidos curtos de 
cassa; 56 lenços ordinários; 2 peças de 
cassa c/ 16 v.as; 49 chapéus redondos 
entrefinos; 270 v.as de serapilheira; 15 
@ e 24 libras de pregos; 80 arcos de 
ferro para pipa; 34 @ e meia de aço; 2 
barricas c/ vidros sortidos; 24 
toneladas de pedra de cal; 80 dúzias de 
pratos de guardanapo; 250 penicos; 
182 bacias e jarros; 13 queijos c/ 11 
@; 12 dúzias de garrafas de cerveja; 
129 panelas de ferro c/ 86 @ e 20 
arráteis; 84 chapéus; 20 dúzias de 
facas e garfos ordinários; 2 peças de 
pano azul ordinário c/ 56 c.os; 2 peças 
de fustão c/ 120 c.os; 4 peças de 
lenços ordinários c/ 48; 6 peças de 
panino c/ 48 v.as; 18 suspensórios; 18 

275$225 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 
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peças de durante preto c/ 720 c.os; 2 
peças de meia gala c/ 78 c.os; 1 peça 
de lila c/ 765 c.os; 2 peças de sarja 
preta c/ 80 c.os 

15 Jul. Estolano Inácio 
da Silva 

16 sacas de algodão em rama c/ 76 @ 
e 10 arráteis 

58$608 Maranhão Galera port. 
Industria 

" Diogo Alton 23 lenços de cores; 1 peça de 
riscadilho grosso para colchões c/ 20 
c.os; 4 peças de panino ordinário c/ 38 
v.as; 1 peça de belbute ordinário c/ 38 
c.os e meio; 2 peças de cambraia 
ordinária c/ 11 v.as; 10 peças de pano 
rei grosso c/ 238 v.as 

10$266 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 

18 Jul. Domingos 
Ramos Pimentel 

11 cx.s açúcar branco c/ 514 @; 1 cx. 
de açúcar mascavado c/ 59 @ 

217$400 Pernambuco Sumaca port. 
Bom Amigo 

22 Jul. Guilherme Riggs 928 aduelas de barril $928 E.U.A. ? 
" Francisco 

Pimentel 
Drogas de botica para os religiosos de 
S. Francisco 

20$000 Londres (via 
Faial) 

? 

24 Jul. João da Rocha 
Ribeiro 

38 sacas de arroz c/ 6.734 arráteis 20$202 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m União 

26 Jul. José da Silva 2 fechos de açúcar branco c/ 8 @; 2 @ 
de café; 4 @ de arroz; 1 @ cera 
lavrada; 7 arráteis de canela; 3 libras 
de pau de cravo; 6 libras de pimenta 

1$260 " "     " 

28 Jul. Tomás José da 
Silva 

31 peças de pano grosso de meia 
largura c/ 1.560 c.os; 16 peças de 
baeta de meia largura c/ 920 c.os; 7 
peças de baetão ordinário c/ 228 c.os; 
1 peça de pano ordinário c/ 28 c.os; 6 
peças de belbutina c/ 150 c.os; 50 
meias peças de chita de meia largura 
c/ 1.750 c.os; 158 guarnições de 
panino; 11 peças de fustão c/ 842 c.os; 
8 peças de cetim de lã ordinário c/ 304 
c.os; 19 meias peças de cassa c/ 102 
v.as; 48 lenços de cassa ordinária; 20 
peças de pano rei ordinário c/ 392 
v.as; 26 peças de panino sortido c/ 264 
v.as; 9 peças de panino branco 150 
v.as; 12 dúzias de facas e garfos 
ordinários; 6 dúzias de navalhas de 
barba; 6 dúzias de navalhas pequenas; 
10 dúzias de alfinetes de peito muito 
ordinários; 3 dúzias de caixas de folha 
para tabaco; 6 milheiros de agulhas 
para costura; 13 peças de cetim de lã 
c/ 494 c.os; 5 dúzias de facas e garfos 
de casquinha; 27 peças de droga muito 
ordinária c/ 780 c.os; 4 caixões c/ 280 
chapéus grossos; 199 caldeirões de 
ferro c/ 78 @; 5 molhos de 
vergalhãozinho de ferro c/ 19 @; 8 
óculos grandes e 2 pequenos; 92 
dúzias de pratos de guardanapo; 8 
canastras de loiça miúda; 30 terrinas 
pequenas 

314$062 Liverpool Ber.m ingl. Ceres

29 Ago. Luís António da 
Costa Morisson 

45.000 pés de tabuado; 28 barris de 
pregos c/ 2.400 arráteis; 10 barris de 
alcatrão  

96$000 Salem Ber.m amer. 
Betsy 



 52

2 Set. Brum de Faria 1 barril de aguardente de cana c/ 20 
canadas 

$600 Havana Corveta port. S. 
José Jupiter 

" Agostinho 
Machado 

3 barris de aguardente de cana c/ 60 
canadas 

1$800 " "     " 

11 Set. João José Brás 155 @ e meia de açúcar branco; 156 
@ de açúcar mascavado em 13 
caixotes; 2 barris de café c/ 11 @; 2 
barricas de aguardente de cana c/ 168 
canadas 

108$079 " "     " 

14 Set. Thomas Cope 41 peças de pano grosso c/ 2.058 c.os; 
7 peças de pano de meia largura c/ 272 
c.os; 2 peças de festo entrefino c/ 53 
c.os; 25 dúzias de lenços grossos para 
tabaco; 13 peças de pano rei grosso c/ 
228 v.as; 10 peças de fustão c/ 677 
c.os; 20 peças de durante cor fina c/ 
800 c.os; 14 peças de durante comum 
c/ 560 c.os; 4 dúzias de xales de cassa; 
150 xales ordinários; 50 peças de 
escórcia c/ 296 v.as; 6 peças de panino 
de cores c/ 46 v.as; 12 dúzias de facas 
e garfos de cabo preto; 24 dúzias de 
navalhas ordinárias; 12 dúzias de 
canivetes; 4 pares de catiçais de 
casquinha; 6 tesouras c/ pratos de aço; 
6 bandejas pequenas; 10 caixotes de 
vidros de quarto para vidraça c/ 2.000 
vidros; 1 barrica de aço c/ 1.120 
arráteis; 878 bandas de vergalhão de 
ferro c/ 974 @; 30 toneladas de pedra 
de cal; 498 arráteis de ferros de 
engomar; 671 panelas de ferro c/ 609 
@; 5 panelas de ferro c/ 2 @ e 28 
arráteis; 290 dúzias de pratos de 
guardanapo; 100 pratos amarelos 
lisos; 5 terrinas grandes; 20 
manteigueiros; 50 pratos para salada; 
56 dúzias de xícaras c/ pires; 90 dúzias 
de penicos; 50 dúzias de tigelas 
sortidas; 24 dúzias de canecas 
pequenas; 60 bules; 60 leiteiros 

500$802 Liverpool Ber.m ingl. Fame

25 Set. Guilherme Riggs 151 fardos de algodão em rama; 96 
barris de alcatrão; 213 barris de resina; 
4.419 aduelas de barril 

336$969 New York Galera amer. 
Tauloerth 
(baldeação) 

26 Set. Nicolau Serrão 
de Castro 

 7 meios de sola; 1 barril de 
aguardente de cana c/ 25 canadas; 60 
caixotinhos pequenos de doce 

2$050 Pernambuco Sumaca port. 
S.to António 
Zelador  

27 Set. Izidoro Mendes 12 sacos de farinha de pau c/ 38 @ $912 " "     " 
3 Out. João Bernardo de 

Almeida 
86 arráteis d café; 10 @ de farinha de 
pau 

1$616 " "     " 

5 Out. Luís José Coelho 10 sacas de arroz c/ 51 @ e meia 4$944 " "     " 
16 Out. João da Rocha 

Ribeiro 
20 quartolas de café c/ 309 @ e 12 
libras 

158$400 Havana Corveta port.  S. 
José Jupiter 

17 Out. António Plácido 
de Betencourt 

1 saca de arroz c/ 5 @ e meia $528 Pernambuco Sumaca port. 
S.to António 
Zelador  

" José do Canto e 
Castro 

13 sacas de arroz c/ 70 @ e 13 arráteis 6$757 " "     " 

18 Out. Diogo Alton 6 peças de lila c/ 240 c.os; 4 peças de 
serafina c/ 160 c.os; 2 peças de pano 

20$900 Liverpool Iate port. Senhor 
de Matozinhos 
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entrefino c/ 75 c.os 
Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1809, Mç. n.º5. 
 

QUADRO VIII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1810 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

4 Jan. João da Rocha 
Ribeiro 

14 barricas de mel c/ 188 almudes; 40 
fechos de açúcar mascavado c/ 442 @ 
e meia; 100 fechos de açúcar branco c/ 
1.150 @; 30 pipas de aguardente de 
cana c/ 5.143 canadas 

500$802 Havana  Corveta port. S. 
José Jupiter 

3 Fev. António Silveira 
Nunes 

100 chapéus redondos grossos 6$000 Madeira Iate port. 
Conceição 

6 Fev. Tomé de Castro 50 peças de riscadilho ordinário c/ 
1.450 c.os 

17$400 (?) Ber.m amer. 
Masons Daughter

8 Fev. Adriano José 
Maria 

1.380 peças de cardaços de seda; 30 
peças de pano de estopa; 12 peças  de 
linhagem 

73$200 " "     " 

13 Fev. Luís José Coelho 100 peças de riscadilho ordinário 
estreito e avariado c/ 2.000 c.os; 8 
peças de meio brim muito avariado; 5 
capas de fardos 

24$400 " "     " 

19 Fev. Thomas Cope 100 peças de bretanha c/ 600 v.as; 25 
peças de riscadilho c/ 725 c.os; 29 
peças de meio brim avariado 

54$540 " "     " 

" Guilherme Riggs 4 peças de meio brim avariadas 3$840 " "     " 
27 Fev. João Francisco 

Valença 
1.108 vidros de meia folha; 1.275 
vidros de quarto 

19$671 Liverpool Escuna amer. 
Olean 

28 Fev. Agostinho 
Machado 

192 caldeirões de ferro c/ 3.223 
arráteis 

12$892 " "     " 

1 Mar.. Afonso José 
Maria 

9 caixotes c/ 103 vidros de quarto; 83 
vidros de meia folha; 1 caixote de 
folha de flandres c/ 200 folhas 
avariadas 

2$106 " "     " 

2 Mar. Guilherme Sealy 4 barris c/ pregos c/ 544 arráteis 2$720 " "     " 
3 Mar. Adriano José 

Maria 
232 arráteis de chumbo em rama $928 " "     " 

" Luís José de 
Vasconcelos 

2 molhos de aço c/ 220 arráteis 1$100 " "     " 

" José Martins da 
Rocha 

27 caldeirões de ferro avariados 2$245 " "     " 

21 Mar. Guilherme Riggs 14 peças de baetão c/ 594 c.os; 4 peças 
de baetão de cor fina c/ 194 c.os; 16 
peças de baeta de cor comum c/ 1.793 
c.os; 100 peças de chita c/ 3.225 c.os; 
299 chapéus ordinários; 425 pares de 
meias de algodão para rapazes e 
homem; 100 cobertores de papa; 24 
cobertores grandes; 30 bocetas para 
barba 

238$628 Madeira Iate port. 
Conceição 

" "     " 37 peças de serafina muito grossa c/ 
1.146 c.os; 257 peças de pano rei 
ordinário estreito c/ 5.830 v.as; 20 
peças de esguião ordinário c/ 402 v.as; 
16 peças de fitas de seda estreitinhas 
muito avariadas c/ 3.480 v.as; 70 
lenços de seda avariados 

170$780 Belfast Galeota sueca 
Hoffnung 

28 Mar. "     " 11 barris de alcatrão; 5.017 pés de 12$330 Wilmington Escuna amer. 
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tabuado William 
5 Abr. Thomas Cope 40.000 pés de tabuado e barrotes; 8 

barris de genebra c/ 400 canadas; 6 
barris c/ 285 canadas de azeite de 
peixe; 280 copos de vidro de meio 
quartilho; 20 caixotes c/ 5.000 vidros 
de meio quarto 

115$696 Portland Ber.m amer. 
Sarah 

12 Abr. António Miguel 1 barrilinho de azeite doce c/ 25 
canadas 

1$500 Gibraltar Chalupa ingl. 
Alerta 

2 Mai. Guilherme Riggs 298 peças de chita c/ 11.050 c.os; 520 
peças de pano rei ordinário c/ 7.460 
v.as; 3 peças de panino preto c/ 28 
v.as; 488 lenços de algodão; 480 
caldeirões de ferro c/ 3.999 arráteis; 
170 toneladas de pedra de cal; 1.294 
arcos de ferro para pipa 

495$104 Irlanda  Ber.m ingl. 
William 

7 Mai. António Silveira 
da Graça 

5 pipas de aguardente de cana 30$000 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m port. 
União 

9 Mai. Thomas Cope 41 peças de pano grosso c/ 951 c.os; 
22 peças de pano grosso de meia 
largura c/ 794 c.os; 30 mantas muito 
inferiores; 9 peças de fustão comum c/ 
556 c.os; 96 lenços de seda pretos; 
125 xales ordinários; 30 peças de 
lenços c/ 360; 36 peças de panino c/ 
324 v.as; 36 peças de chita ordinária c/ 
1.296 c.os; 176 peças de cassa 
ordinária c/ 1.230 v.as; 2 quartolas c/ 
vidros sortidos; 18 bandejas sortidas; 
76 pares de castiçais de casquinha 
ordinária; 6 bules de metal; 216 
colheres de casquinha para chá; 1 
grosa de colheres de casquinha para 
mesa; 164 peças de lila c/ 6.900 c.os; 
2 quartolas c/ diversas ferragens; 4 
rodas de verga de ferro; 60 folhas de 
serra; 18 dúzias de escopros; 3 dúzias 
de ferros para plainas; 89 guarnições 
de panino; 7 guarnições de tafetá; 618 
chapéus grossos; 147 chapéus 
entrefinos; 12 dúzias de limas 
pequenas; 12 barris de pregos c/ 50 @; 
1 quartola c/ 40 @ de aço; 66 bandejas 
pequenas; 120 penicos; 60 tigelas; 2 
meios serviços de mesa muito 
ordinários; 48 dúzias de xícaras e 
pires; 48 bules; 12 cafeteiras; 36 
dúzias de tigelas; 12 dúzias de tigelas 
grandes; 433 panelas de ferro c/ 7.580 
arráteis; 551 peças de ferro c/ 181 
quintais; 48 xícaras e pires; 2 pratos e 
1 tigela de lavar; 1 açucareiro; 2 trens 
pequenos para chá 

740$688 Liverpool Chalupa ingl. 
Hero 

17 Mai. Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

8 fechos de açúcar banco c/ 115 @ e 
meia; 2 fechos de açúcar mascavado c/ 
25 @ e meia 

51$400 Havana  Fragata esp. La 
Hermoza 

" "     " 7 cx.s açúcar branco c/ 346 @ e meia; 
1 cx. de açúcar mascavado c/ 53 @; 1 
saca de café c/ 3 @ e 6 arráteis 

150$832 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m port. 
União 
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19 Mai. Tomás José da 
Silva 

14 peças de pano grosso c/ 361 c.os; 
17 peças de pano de meia largura c/ 
493 c.os; 6 peças de baetão cor 
comum e muito ordinário; c/ 257 c.os; 
14 retalhos de fazenda para coletes de 
lã c/ 207 c.os; 20 peças de lila 
ordinária c/ 740 c.os; 3 peças de cetim 
de lã c/ 111 c.os; 20 peças de 
calamaço estreito e grosso c/ 740 c.os; 
52 peças de panino estreito e ordinário 
c/ 600 v.as; 22 peças de pano rei de 
meia largura c/ 370 v.as; 648 lenços 
pequenos; 74 xales; 3 peças de 
guingão c/ 126 c.os; 204 camisas de 
pano de algodão; 10 peças de cassa 
preta c/ 80 v.as; 15 peças de cassa 
lavrada c/ 120 v.as; 7 peças de chita 
grossa c/ 242 c.os; 29 peças de chita 
entrefina c/ 812 c.os; 6 peças de fustão 
ordinário c/ 275 c.os; 343 chapéus 
grossos; 68 chapéus entrefinos; 144 
chapéus de sol de panino; 128 chapéus 
de palha; 4 dúzias de colheres de 
casquinha para sopa; 30 dúzias de 
colheres pequenas para chá; 30 pares 
de castiçais; 2 pares de vazinhos de 
casquinha; 40 dúzias de garrafas de 
cerveja; 160 dúzias de pratos de pó de 
pedra; 25 terrinas; 480 tigelas sortidas; 
276 penicos; 250 canecos sortidos; 
150 tigelas pequenas; 36 dúzias de 
xícaras e pires 

321$016 Liverpool Ber.m port. 
Perola 

23 Mai. Guilherme Riggs 208 remos; 1.000 aduelas para 
barricas de seco; 4.000 aduelas de 
barrica para molhado 

11$120 Portland      Ber.m amer. 
Sarah 
(baldeação) 

25 Mai. Vicente José 
Coelho 

10 fechos de açúcar branco c/ 146 @ 58$400 Havana  Galera esp. La 
Hermoza 

1 Jun. Guilherme Riggs 1 quartola de tabaco avariado c/ 1.550 
arráteis 

3$720   

8 Jun. José Patricio 
Borges 

1 canastra de loiça de pó de pedra c/ 
24 dúzias de pratos sortidos, 20 
tigelas, 5 penicos 

2$810 Liverpool Escuna amer. 
Ocean 
(baldeação) 

26 Jun. Diogo Alton 6 quartolas de azeite doce c/ 800 
canadas 

48$000 Gibraltar Chalupa ingl. 
Alerta 

4 Jul. Guilherme Riggs 168 arráteis de sabão de pedra $806 Portland Ber.m amer. 
Sarah 
(baldeação)  

6 Jul. Thomas José da 
Silva 

228 copos de mesa muito ordinários; 
130 garrafas de  vidro branco 

2$668 Belfast Galeota sueca 
Hoffnung 

11 Jul. Adriano José 
Maria 

30 toneladas de pedra de cal 1$500 Liverpool Ber.m port. 
Perola 

13 Jul. António da Silva 
Castanho 

1 queijo c/ 2 @ e 6 arráteis; 1 barril de 
manteiga c/ 2 @ e 12 arráteis; 2 
casacas e pano entrefino; 8 lenços 
ordinários 

2$252 " Ber.m port. 
Avizo 

" Vicente José 
Coelho 

6 bules pretos; 5 açafatinhos de pó de 
pedra para fruta; 1 jarro branco; 3 
açucareiros; 4 leiteiros; 25 pires; 25 
xícaras ordinárias; 5 pratos arrendados

$768 " "     " 

" Joaquim José 16 barricas de azeite de baleia c/ 1.651 81$340 " "     " 
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Martins de 
Carvalho 

canadas; 3 barricas de azeite doce c/ 
255 canadas 

" Tomé de Castro 1 caixote c/ um trem de chá ordinário $640 " "     " 
14 Jul. António da Silva 

Castanho 
1 caixotinho c/ 1 @ e 8 arráteis de 
chá; 1 caixote de açúcar branco c/ 1 @

5$200 Faial (via) Patacho port. 
Devina 
Providencia 

16 Jul. Guilherme 
Trotter 

32 peças de serapilheira c/ 1.280 v.as, 
3 @ e 10 arráteis de fio de vela 

12$360 Liverpool Ber.m port. 
Avizo 

" Diogo Alton 4 peças de pano fino c/ 126 c.os; 20 
peças de lila preta inferior c/ 800 c.os; 
10 peças de panino c/ 90 v.as; 36 
peças de escórcia ordinária c/ 315 
v.as; 1 peça de belbute preto ordinário 
c/ 34 c.os; 20 peças de chita ordinária 
c/ 746 c.os; 72 pares de meias de 
algodão; 48 pares de meias de seda; 34 
v.as de toalhas adamascadas 

78$320 " "     " 

17 Jul. Joaquim José 
Martins de 
Carvalho 

840 dúzias de pratos de guardanapo; 
20 dúzias de pratos pequenos; 12 
aparelhos de chá ordinários, cada um 
c/ 12 xícaras e 12 pires e mais 
pertences; 116 dúzias de xícaras c/ 
pires; 136 dúzias de pratos; 56 bacias 
de barba; 22 dúzias de canecas; 12 
jarros ; 6 penicos; 12 bules; 12 
leiteiros; 12 açucareiros; 13 dúzias de 
tigelas; 312 terrinas sortidas 

157$248 " "     " 

" Joaquim de 
Oliveira 

6 peças de pano rei muito ordinário c/ 
96 v.as; 4 colchas de algodão; 6 peças 
de ganga amarela c/ 144 c.os; 2 peças 
de belbutina c/ 66 c.os; 4 peças de 
lapim c/ 200 c.os; 11 peças de escórcia 
c/ 86 v.as; 8 peças de panino ordinário 
c/ 64 v.as; 3 peças de cassa lisa grossa 
c/ 24 v.as; 3 peças de lenços para 
tabaco c/ 36; 24 lenços de cassa; 3 
peças de chita muito grossa c/ 106 
c.os; 15 peças de renda c/ 150 v.as; 2 
aparelhos de chá ordinários; 1 barril 
c/1 @ de verga de ferro 

31$772 " "     " 

18 Jul. Eustáquio 
Francisco de 
Andrade 

9 barris de pregos c/ 568 arráteis 2$840 " "     " 

" Guilherme Riggs 252 chapéus entrefinos para homem; 
19 fechos de aço c/ 2.248 arráteis; 265 
panelas de ferro c/ 4.366 arráteis; 7 
barris de pregos c/ 462 arráteis; 2 
surrões de anil c/ 192 arráteis 

86$547 " "     " 

21 Jul. Joaquim José 
Martins de 
Carvalho 

27 peças de pano grosso c/ 582 c.os; 
10 peças de pano grosso de meia 
largura c/ 409 c.os; 10 peças de 
durante  cor comum c/ 400 c.os; 12 
peças de casimira muito grossa; 361 
c.os; 96  chapéus ordinários; 52 peças  
de riscadilho muito ordinário c/ 1.380 
c.os; 23 peças de baeta muito ordinária 
c/ 1.984 c.os; 40 dúzias de pares de 
meias de algodão; 16 barris de pregos 
c/ 1.496 arráteis 

161$800 " "     " 

23 Jul. "     " 3 caixotes c/ ferragens e 53$180 " "     " 
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quinquilharias; 3.100 arcos de ferro; 
835 aduelas de pipa 

" Guilherme Riggs 50 peças de baeta ordinária c/ 2.759 
c.os; 11 peças de baetão comum c/ 
340 c.os; 10 peças de pano ordinário 
c/ 200 c.os; 40 peças de fustão c/ 
1.577 c.os; 100 peças de chita grossa 
c/ 3.732 c.os; 38 peças de durante c/ 
1.520 c.os; 1 retalho de estamanha c/ 
29 c.os; 4 peças de bretanha c/ 163 
v.as; 4 peças de esguião c/ 80 v.as; 1 
peça de meio brim c/ 45 v.as; 30 
caixotes de vidros c/ 2.500 de quarto 

306$323 " "     " 

27 Jul. Jorge Hewson  82 guarda-sóis de panino; 124 peças 
de bombazina ordinária c/ 5.110 c.os; 
14 peças de belbute c/ 490 c.os; 72 
pares de meias de algodão; 120 
suspensórios; 4 maços de fita de 
algodão para debruar; 18 peças de 
fustão ordinário c/ 720 c.os; 52 peças 
de chita grossa c/ 1.900 c.os; 1.568 
lenços ordinários sortidos; 20 peças de 
panino ordinário c/ 400 v.as; 12 
colchas de algodão 

314$692 " "     " 

" Joaquim José 
Martins de 
Carvalho 

12 guarnições de panino 1$440 " "     " 

28 Jul. Francisco 
Machado 
Rodovalho 

4 barris c/ 13 @ e meia de pregos; 100 
arcos de ferro para tonel; 30 xícaras c/ 
pires; 1 pacote c/ navalhas sortidas, 
facas e garfos ordinários; 24 lenços 
ordinários; 10 peças de panino liso c/ 
168 v.as; 13 peças de panino aberto c/ 
92 v.as; 68 c.os de pano ordinário; 6 
cobertas de cama de algodão; 1 peça 
de baetão muito ordinário c/ 56 c.os; 
12 peles de marroquim e um bezerro 
preto; 4 cobertores de papa grandes; 4 
peças de gangas c/ 120 c.os; 5 peças 
de belbute c/ 194 c.os; 6 peças de chita 
c/ 193 c.os; 6 peças de guingão c/ 220 
c.os; 2 maços de alfinetes de latão; 10 
c.os de pano preto; 13 peças de 
escórcia c/ 104 v.as; 6 peças de lapim 
c/ 300 c.os; 4 peças de cassa lavrada c/ 
32 v.as; 9 c.os de casimira ordinária; 1 
peça de riscadilho c/ 31 c.os; 15 xales 
de chita; 10 cortes de vestidos de 
panino para mulher; 5 xales de chita; 1 
peça de ganga c/ 26 c.os; 3 peças de 
lenços para tabaco; 6 castiçais em 
casquinha; 2 tesouras e 1 pratinho; 46 
chapéus ordinários 

77$800 " "     " 

1 Ago. João Telles 3 peles $960 Da pescaria Escuna amer. 
Five Sisters 

7 Ago. António Jacinto 4 barricas de azeite de baleia 12$000 " "     " 
14 Ago. Afonso José 

Maria 
20 peças de serapilheira c/ 800 v.as 6$400 Liverpool Ber.m port. 

Avizo 
16 Ago. Thomas Cope 24 peças de retina grossa c/ 1.956 c.os; 

120 peças de chita grossa c/ 4.132 
194$004 " (via 

Madeira)  
Ber.m port. 
Guerreiro 
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c.os; 30 peças de pano rei ordinário c/ 
456 v.as; 10 dúzias de lenços 
pequenos muito ordinários; 12 peças 
de escórcia c/ 96 v.as; 6 peças de lila 
c/ 240 c.os; 168 chapéus muito 
grossos; 2 bauzinhos c/ quinquilharias 
assim como pentes de galho para 
mulher, cruzes de metal 

18 Ago. António Ferreira 
de Quadros 

3 dúzias de pratos pequenos; 24 
canecos pequenos; 24 xícaras e pires; 
2 bandejas; 7 chapéus ordinários; 3 
dúzias de facas e garfos ordinários 

1$516 Liverpool Ber.m ingl. 
Alicia 

28 Ago. José Borges Leal 1 fecho de açúcar branco c/ 3 @; 1 
saca de café c/ 3 @ 

2$736 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m port. 
Rozario 

" Domingos 
Carvalho 

8 caras de açúcar branco c/ 8 @ 3$200 " "     " 

" João José 
Betencourt 

1 cunhete de açúcar branco c/ 3 @ 1$200 " "     " 

30 Ago. Diogo Alton 147 peles de lobo marinho secas e 
salgadas 

7$350 Da pescaria Escuna amer. 
Five Sisters 

" "     " 4 barrilinhos de aguardente c/ 108 
canadas 

3$240 Gibraltar Ber.m ingl. 
Lanovele Societ [ 
La nouvelle 
Societé ?] 

4 Set. Luís José de 
Vasconcelos 

2 caixotes de vela de sebo c/ 66 
arráteis 

$528 New York Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

5 Set. P.e Luís Manuel 
do Canto 

Meia cx. de c há c/ 22 arráteis 2$200 " "     " 

2 Out. Thomas Cope 10 peças de fustão grosso c/ 720 c.os; 
4 peças de belbutina c/ 106 c.os; 7 
peças de pano rei grosso de meia 
largura c/ 98 c.os; 17 peças de panino 
fino c/ 153 v.as; 12 xales lavrados 
ordinários; 333 chapéus de sol de 
panino; 60 chapéus redondos 
ordinários muito avariados; 27 
chapéus de meio pêlo; 24 chapéus de 
palhinha; 20 peças de lila c/ 800 c.os; 
49 chapéus de mulher muito 
avariados; 180 chapéus de homem 
muito grossos; 14 pares de castiçais de 
casquinha; 6 dúzias de tesouras de 
costura; 20 dúzias de facas e garfos de 
casquinha; 24 dúzias de facas e garfos 
ordinários; dúzia e meia de tesouras de 
aço para velas; 6 libras de alfinetes de 
latão; 30 bandejas sortidas; 24 
castiçais de folha; 24 pratinhos de 
folha para tesoura; 5 milheiros de 
agulhas; 6 bules de estanho; 6 dúzias 
de colheres de casquinha; 18 dúzias de 
navalhas e canivetes ordinários; 20 
dúzias de garfos e facas ordinários; 12 
tesouras c/ pratinhos para velas; 39 
peças de serapilheira c/ 1.680 v.as; 
666 penicos; 246 dúzias de pratos de 
guardanapo; 123 barricas de pregos c/ 
50 @; 35 @ de aço; 880 arcos de 

379$614 Liverpool Ber.m ingl. 
Alicia 
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ferro; 258 pratos compridos; 2.184 
tigelas sortidas; 24 terrinas; 534 bules 
ordinários; 3.276 pires c/ xícaras; 348 
leiteiros e açucareiros; 574 canecas 
sortidas; 371 peças de ferro c/ 419 @; 
220 ferros de engomar em aço; 253 
panelas de ferro c/ 5.417 arráteis; 100 
dúzias de garrafas de cerveja 

10 Out. Jeorge Huson 5 bandejas grandes e 2 pequenas; 102 
v.as de toalhas adamascadas; 6 peças 
de lila preta c/ 485 c.os; 16 grosas de 
botões de véstia; 3 dúzias de xícaras c/ 
pires c/ borda dourada; 12 copos de pé 
c/ borda dourada; 2 terrinas e 2 
colheres de casquinha; 2 aparelhos de 
casquinha c/ 6 peças cada; 2 
galheteiros; 1 tigela de lavar; 5 pares 
de castiçais; 7 dúzias de colheres de 
sopa; 3 dúzias de colheres para chá em 
casquinha; 2 galheteiros; 1 salva 
grande; 1 salva pequena; 24 colheres 
em casquinha; 2 pratinhos em charão; 
1 bacia e 1 jarro em casquinha; 2 pares 
de esporas em casquinha; 1 jogo de 4 
peças em casquinha; 1 par de castiçais 
em casquinha; 6 arráteis de alfinetes 
de latão; 2 faqueiros de mogno; 23 
dúzias de facas e garfos de mesa; 4 
facas e garfos de trinchar 

49$190 " "     " 

24 Out. Luís António da 
Costa Morisson 

4 barris de pregos c/ 16 @; 240 
chapéus grossos 

16$960 Londres (via 
S. Miguel) 

Iate port. 
Conceição 

12 Nov.. Manuel José 70 libras de chá ordinário 7$000 New York Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

23 Nov. Thomas Cope 324 chapéus de palha; 180 chapéus de 
algodão; 126 chapéus entrefinos; 10 
selins; 80 molhos de vergalhãozinho c/ 
148 @; 4 barricas c/ 62 @ de alvaiade 
grossa; 85 peças de escórcia c/ 680 
v.as; 60 dúzias de facas e garfos 
ordinárias; 20 dúzias de navalhas 
sortidas; 6 dúzias de navalhas de 
barba; 116 dúzias de limas sortidas; 10 
dúzias de escopros; 1.536 tigelas 
sortidas; 31 dúzias e meia de pratos de 
guardanapo; 24 pratos compridos; 24 
manteigueiros; 328 peças de ferro c/ 
268 @; 120 bandejinhas ; 10 milheiros 
de agulhas; 12 dúzias de colheres em 
casquinha; 8 bules em casquinha; 6 
bules de metal; 48 dúzias de navalhas; 
24 dúzias de canivetes; 12 dúzias de 
navalhas de barba; 24 dúzias de botões 
de casaca; 12 dúzias de facas e garfos 
ordinários; 15 dúzias de escopros 
sortidos; 33 pares de castiçais de 
casquinha 

192$754 Liverpool Ber.m ingl. 
Alicia 

22 Dez. Tomé de Castro 529 peças de ganga; 11 cx.s de chá, 8 
pequenas e 3 grandes 

72$220 New York Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 
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" "     " 100 peças de escórcia ordinária c/ 640 
v.as; 50 peças de durante preto c/ 
1.950 c.os; 128 xales ordinários; 24 
lenços de seda preta muito inferiores; 
360 lenços para tabaco; 20 peças de 
chita ordinária c/ 746 c.os; 180 xales 
de chita 

100$000 Londres  Ber.m port. Paz e 
Liberdade 
(baldeação) 

     
Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1810, mç. nº 6. 
 

QUADRO IX 
I MPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1811 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

9 Jan. P.e José António 25 toneladas de pedra de cal 1$250 Bristol Chalupa ingl. 
Matchless 

14 Fev. João da Rocha 
Ribeiro 

12 cx.s de chá ordinário c/ 528 
arráteis; 2 @ de barbante; 25 barricas 
de arroz c/ 258 @ e 18 arráteis; 14.050 
pés de tabuado; 80 cascos de azeite de 
baleia c/ 5.150 canadas; 50 barris de 
alcatrão; 20 barris de breu; 400 arcos 
de ferro para pipa; 25 @ e 8 arráteis 
de cera bruta; 585 arráteis de velas de 
sebo 

368$912 New York Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

20 Fev. António Silveira 
da Graça 

1 cx. de açúcar branco c/ 55 @ e meia 22$200 Rio de 
Janeiro  

Ber.m port. 
Rozario 

" Domingos 
Ramos Pimentel 

1 cx. de açúcar branco c/ 35 @; 2 
pipas de aguardente de cana c/ 400 
canadas 

26$000 " "     " 

1 Mar. Adriano José 
Maria 

512 canadas de aguardente e genebra 15$360 Portland Escuna amer. (¿) 

5 Mar. António Miguel 4 barris de sardinha   1$200 " "     " 
" Thomas Cope 54.096 arráteis de bacalhau; 34.200 

arenques; 12 barris de buchos de 
bacalhau 

155$100 Terra Nova Ber.m ingl. Bom 
Intento 

20 Mar. Joaquim Ramos 
de Araújo 

1.273 arráteis da sabão; 677 arráteis de 
velas de sebo 

20$692 Portland Escuna amer. (?) 

13 Abr. Thomas Cope 270 panelas de ferro c/ 185 @ 23$680 Liverpool 
(via Madeira) 

Ber.m port. Paz e 
Liberdade 

" Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

3 cx.s de açúcar branco c/ 121 @ 48$600 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Iate port. 
Conceição 

23 Abr. Thomas Cope 306 peças de ferro 25$600 Liverpool Ber.m ingl. 
Alicia 

6 Mai. Thomas José 
Carvão 

18 @ e 28 arráteis de cera bruta 18$120 Cabo Verde Escuna port. D. 
Anna 

" Lourenço 
Marques 

28 @ e cera bruta 26$880 " "     " 

7 Mai. Pedro José do 
Nascimento 

32 @ de cera bruta 30$720 " "     " 

15 Mai. Thomas Cope 2.120 arráteis de velas; 20 @ de 
açúcar branco 

24$960 Portland Escuna amer. 
Anson 

16 Mai. Adriano José 
Maria 

20.052 pés de tabuado e barrotes; 26 
barris de genebra e aguardente c/ 
1.170 canadas 

71$193 E.U.A. "     " 

17 Mai. Guilherme Riggs 1 quartola de arroz c/ 17 @ e 20 
arráteis; 1 caixote de velas de 
espermacete c/ 27 arráteis 

3$042 " "     " 
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19 Jun. Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

2 cx.s açúcar branco c/ 111 @ e meia; 
3 cx.s de açúcar mascavado c/ 147 @ 
e meia 

74$100 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m port. 
Rozario 

27 Jul. Tomé de Castro 81 peças de lenços para tabaco c/ 624; 
1.020 lenços pintados ordinários; 100 
peças de chita c/ 3.733 c.os 

119$184 Londres (via 
Madeira) 

Escuna port. 
Luzitania 

9 Ago. José Luís 10 peças de pano rei para forros muito 
grosso c/ 140 v.as 

1$960 Filadélfia Ber.m port. S. 
Lourenço 

17 Ago. Thomas Cope 180 chapéus grossos para rapazes; 64 
chapéus entrefinos; 49 c.os de pano 
grosso 

21$825 Liverpool Chalupa ingl. 
Friendship 

22 Ago. Jorge Hewson 4 serpentinas e 4 castiçais de 
casquinha; 5 selins; 4 peças de panino 
c/ 40 v.as; 1 peça de belbutina c/ 37 
c.os; 11 pares de meias de seda; 24 
pares de meias de algodão; 4 castiçais 
e 1 açucareiro de casquinha; 13 c.os 
de veludo de algodão; 39 pares de 
luvas de homem e mulher; 6 dúzias de 
botões de prata para pulsos; 3 dúzias 
de garfos e facas ordinários; 3 dúzias 
de pares de espora de casquinha; 12 
cadeias de relógio e 10 presilhas de 
cintura; 13 chapéus finos armados; 2 
rolos de chumbo c/ 40 @ e 6 arráteis; 
1 barril c/ diversas ferragens 

67$886 S- Miguel 
(via) 

Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

5 Set. Francisco de 
Oliveira 

5 barris de genebra c/ 245 canadas 7$350 Portland Escuna amer. 
(Anson ) 

" Guilherme Riggs 1 cx. de chá c/ 2 @ 6$400 " "     " 
" João Francisco 

Leça 
34 barris de aguardente de cana c/ 
1.486 canadas 

44$580 " "     " 

" João de Sousa 2 barris de azeite de peixe c/ 50 
canadas 

2$000 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m Rozario 

17 Set. António Silveira 
da Graça 

25 peças de ganga amarela c/ ; 606 
libras de arroz; 70 libras de chá; 54 
peças de pano rei c/ 810 v.as 

23$278 Filadélfia Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

19 Set. Guilherme Riggs 2.921 canas de genebra e aguardente 
de fruta 

87$630 New York Escuna amer. 
Amanda 

27 Set. Luís José Coelho 9 barris de aguardente de fruta c/ 398 
canadas; 6 barris de pregos c/ 1.630 
arráteis 

20$090 " "     " 

" "     " 1.998 arráteis de cera bruta 59$940 Cabo Verde 
(via Faial) 

Ber.m port. 
Industria 

28 Set. Tomé de Castro 21 cx.s de  chá c/ 1.168 arráteis; 2.010 
canadas de azeite de peixe; 14.400 
arráteis de arroz; 20 barris pequenos 
de alcatrão; 10 barris de breu; 2.500 
aduelas de pipa; 25.320 pés de 
tabuado; 300 peças de pano rei muito 
grosso c/ 2.100 v.as; 100 peças de 
lenços para tabaco c/ 1.000 lenços 

348$376 Filadélfia  Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

" João da Rocha 
Ribeiro 

14.400 aduelas de pipa 57$600 New York "     " 

1 Out. Francisco de 
Oliveira (para si 
e outros) 

1.337 canadas de genebra e 
aguardente de fruta 

40$110 "   (via S. 
Miguel) 

Escuna amer. 
Amanda 

13 Out. Manuel José de 
Castro 

97 libras de cera bruta 2$910 Cabo Verde 
(via Faial) 

Ber. m port. 
Industria 

" P.e Romão 304 libras de cera bruta 9$120 " "     " 
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Verissimo 
2 Nov. Francisco de 

Paula da Silva 
66 moios de sal; 1 barrica de 
aguardente de cana c/ 200 canadas; 13 
@ de cera bruta 

50$400 CaboVerde Escuna port. D. 
Anna 

25 Nov. Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

4 cx.s de açúcar branco c/ 229 @ 91$600 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m port. 
Rozario 

13 Dez. Manuel Alves da 
Cunha 

2 sacas de arroz c/ 10 @; 4 @ farinha 
de pau 

1$056 Maranhão Ber.m port. 
Avizo de 
Liverpool 

14 Dez. Joaquim José 
Martins de 
Carvalho 

6 sacas e 5 paneiros de café c/ casca c/ 
27 @; 3 sacas e 15 paneiros de café 
sem casca c/ 1.270 arráteis; 3 sacas de 
algodão em rama c/ 14 arráteis; 30 
sacas de castanha do Maranhão c/ 120 
alqueires; 3 sacas de algodão em rama 
c/ 15 @; 10 sacas de arroz c/ 50 @ 

57$904 " "     " 

" Joaquim Vieira 
de Simas 

2 sacas de arroz c/ 9 @ e 24 arráteis; 1 
saca de algodão em rama c/ 5 arrobas 
e 22 arráteis; 6 fechos de açúcar 
branco c/ 63 @; 20 paneiros c/ 29 @ 
farinha de pau; 2 fechos de açúcar 
branco c/ 34 @; 8 barris c/ 16 almudes 
de mel; 10 sacas de arroz c/ 49 @ 

51$624 " "     " 

17 Dez. António 
Verissimo dos 
Santos 

10 paneiros de café sem casca c/ 20 
@; 39 sacas de arroz c/ 6.536 arráteis 

31$648 " "     " 

18 Dez. José Vieira de 
Melo 

6 eixos do Brasil 1$920 " "     " 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1811, mç. nº 7. 
 

QUADRO X 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1812 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

2 Jan. António 
Rodrigues Nunes 

103 paneiros de farinha de pau c/ 190 
@; 10 paneiros de café c/ 20 @ 

14$800 Maranhão Ber.m port. 
Correio de 
Liverpool 

22 Jan. António 
Verissimo dos 
Santos 

100 atanados; 6 sacas de arroz c/ 30 @ 42$976 " Ber.m port. 
Avizo de 
Liverpool 

25 Jan. Luís José Coelho 392 quintais de bacalhau;  188$400 Terra Nova Escuna  (?) 
27 Jan. Luís António de 

Matos 
2 caixotes de velas c/ 68 arráteis $544 Portland Escuna amer. 

(Anson) 
28 Jan. Tomás José da 

Silva 
212 tigelas grandes; 286 púcaros 
sortidos; 20 dúzias de pratos de 
guardanapo; 70 dúzias de pratos 
pequenos; 25 dúzias de pratos de 
guardanapo; 44 xícaras; 210 tigelas de 
quartilho; 120 tigelas de meio 
quartilho 

24$231 Liverpool Escuna ingl. 
Thomas e Maria 

" Diogo Alton 40 peças de escórcia c/ 413 v.as; 10 
peças de panino c/ 96 v.as; 34 peças 
de pano rei c/ 720 v.as; 1 peça de 
fustão c/ 25 c.os; 1 peça de belbutina 
c/ 26 c.os; 14 peças de renda banca c/ 
262 v.as; 23 peças de fitas sortidas c/ 
134 v.as; 12 pares de luvas de pelica 
para mulher; 2 arráteis de alfinetes; 20 
peças de chita muito avariada; 2 peças 

310$557 " "     " 
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de toalhas adamascadas c/ 40 v.as; 6 
peças de pano fino c/ 168 c.os; 17 
peças de pano grosso c/ 821 c.os; 10 
peças de lila preta muito avariada c/ 
400 c.os; 20 barricas de óleo de 
linhaça c/ 1.200 canadas; 29 c.os de 
baetão avariado 

29 Jan. António Miguel 1 barril de arenques $300 Portland Escuna amer. 
(Anson) 

30 Jan. Adriano José 
Maria 

39.500 pés de tabuado; 7 barris de 
manteiga c/ 306 arráteis; 4 caixotes de 
bacalhau 

73$636 " "     " 

1 Fev. Francisco 
Machado 
Rodovalho 

16 pães de cera bruta c/ 12 @; 200 
cocos 

11$920 CaboVerde Escuna port. D. 
Anna 

" António Silveira 
da Graça 

36 moios de sal 17$520 " Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

8 Fev. Guilherme Riggs 58 arráteis de queijo; meio barril de 
carne de porco; 1 barril c/ 1 @ de 
manteiga; 1 caixote de bacalhau c/ 3 
@; 4 barrilinhos de línguas de 
bacalhau; 2 barris de salmão 

1$980 Portland Escuna amer. 
Anson 

12 Fev. Simão Lourenço 
Coelho 

1.408 arráteis de arroz 4$224 Faial (via)  Barco de boca 
aberta 

13 Fev. Francisco de 
Paula da Silva 

66 moios e meio de sal; 1.000 cocos 33$920 Cabo Verde Escuna port. D. 
Anna 

14 Fev. Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

2 cx.s açúcar branco c/ 967 @ e meia 38$600 Faial (via) Ber.m port. 
Rozario 

18 Fev. Tomás José da 
Silva 

90 peças de ferro de banda e vergalhão 
c/ 104 @ e meia; 10 trens de chá; 7 
barris de pregos c/ 993 arráteis 

32$122 Liverpool Ber.m ingl. Ilizia 

6 Mar. Francisco 
Martins 

3 @ de salsaparrilha 1$440 Maranhão Ber.m port. 
Avizo de 
Liverpool 

7 Mar. Joaquim José 
Moniz de 
Carvalho 

500 coiros de boi em cabelo 50$000 " "     " 

" Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

2 cx.s de açúcar branco c/ 100 @ 40$000 Rio de 
Janeiro (via 
Faial) 

Ber.m port. 
Rozario 

9 Mar. Miguel Ferreira 
Jardim 

13 peças de chita  entrefina c/ 481 
c.os; 2 peças c/ 38 lenços ordinários; 
16 v.as de toalhas adamascadas; 15 
peças de panino ordinário c/ 154 v.as; 
12 peças de panino preto c/ 112 v.as; 
24 xales de chita ordinários; 6 lenços e 
2 xales; 5 retalhos de chita ordinária c/ 
30 c.os; 2 peças de esguião c/ 30 v.as; 
4 retalhos de baetão c/ 48 c.os; 1 
retalho de baetão escarlate cor fina; 1 
retalho de pano ordinário c/ 12 c.os; 5 
retalhos de pano fino c/ 15 c.os; 2 
retalhos de casimira c/ 6 c.os; 4 
retalhos de pano grosso; 88 chapéus 
entrefinos; 1 caixote c/ ferragens 
sortidas; 6 barricas de cerveja c/ 61 
dúzias de garrafas; 7 caixotes de 
vidros para vidraça c/ 360 de quarto; 
200 vidros de meia folha; 24 dúzias de 

167$204 Bristol Ber.m ingl. Unity
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copos para vinho; 24 copos para 
aguardente; 48 garrafas; 12 
compoteiras; 6 vidros para peixes; 1 
serviço de mesa ordinário c/ 146 
peças; 1 barrilinho c/ 3 dúzias de 
garrafas de tinta preta para botas; 36 
pares de xícaras e pires dourados; 12 
resmas de papel ordinário; 12 
bocetinhas de obreias; 10 sacas de 
pregos c/ 38 @; 2 caixotes c/ 400 
folhas de flandres; 2 barris de munição 
c/ 35 @; 8 molhos de vergalhão de 
ferro; 12 pás de ferro; 4 dúzias de 
frigideiras de ferro c/ 4 @; 7 quartolas 
de louça de pó de pedra; 30 @ de 
açúcar refinado, inglês para reexportar 

13 Mar. António Silveira 
da Graça 

428 panelas de ferro c/ 142 @; 10 
barris de arenques; 216 chapéus 
grossos para homem e rapaz; 24 
dúzias de pratos de guardanapo; 9 
canastras de loiça de pó de pedra; 493 
@ de ferro 

134$717 " "     " 

21 Mar. Tomás José da 
Silva 

19 canastras de loiça de pó de pedra 27$567 Liverpool Ber.m ingl. Ilizia 

3 Abr. Jorge Hewson 4 peças de cabos c/ 8 quintais e 1 @; 8 
dúzias de garrafas de cerveja; 4 dúzias 
e meia de garrafas de mostarda e de 
molho; 12 dúzias de pratos de 
guardanapo; 2 dúzias de pratos; 1 
urna; 2 pares de castiçais; 2 pares de 
serpentinas de casquinha 

20$625 Plymouth Escuna ingl. 
William 

" António Silveira 
da Graça 

40 molhos c/ 800 arcos de ferro 14$400 Bristol Ber.m ingl. 
União 

4 Abr. "     " 24 @ e meia de cera bruta 23$520  Cabo Verde Iate port. 
Conceição 

" António Tomás 
de Aquino 

12 @ e 8 libras de cera bruta 11$760 " "     " 

27 Abr. Luís José de 
Vasconcelos 

1 fecho de açúcar branco c/ 28 @; 1 
fecho de açúcar mascavado c/ 15 @ 

14$200 Havana Ber.m esp. Perro 

30 Abr. José Narciso 
Lopes 

6 peças de panino preto c/ 60 v.as; 2 
peças de saeta preta c/ 80 c.os; 2 peças 
de belbutina preta c/ 53 c.os; 6 peças 
de baeta azul c/ 339 c.os; 60 peças de 
pano rei c/ 862 v.as; 24 pares de 
cardas 

60$543 S. Miguel 
(via) 

Iate port. Santo 
António e Almas 

27 Mai. Vitorino José de 
Vasconcelos 

5 pipas e meia de aguardente de cana  31$680 Havana Escuna esp. 
Nossa Senhora 
de Monserrate 

29 Mai. Martiniano 
Evaristo Serpa 

16 garrafões de mel de abelhas c/ 144 
canadas 

2$880 " "     " 

3 Jun. "     " 26 arráteis de anil 2$080 " "     " 

15 Jun. Luís José Coelho 12 fechos de açúcar branco c/ 146 @ e 
meia; 23 fechos de açúcar mascavado 
c/ 286 @; 10 pipas de aguardente de 
cana c/ 1.009 canadas 

166$800 " "     " 

16 Jun. Manuel Joaquim 
Maciel 

1 barrica de aguardente de cana c/ 90 
canadas 

2$700 " "     " 

26 Jun. Tomé de Castro 53 peças de chita ordinária c/ 1.978 
c.os; 6 xales; 23 peças de panino c/ 

101$887 Londres 
(via S. 

Iate port. Santo 
António e Almas 
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441 v.as; 8 peças de cordãozinho c/ 76 
v.as; 40 peças de chita c/ 1.493 c.os; 
19 peças de garça c/ 156 v.as; 25 
peças de cassa de cores c/ 200 v.as; 22 
dúzias de lenços de garça de três 
pontas; 19 peças de guingão riscado c/ 
304 c.os; 96 lenços encarnados 
ordinários para tabaco 

Miguel) 

9 Jul. José Narciso 
Lopes 

7 peças de baetão comum c/ 417 c.os; 
13 peças de baeta c/ 567 c.os; 1 peça 
de baeta  de cor fina c/ 44 c.os; 2 
peças de baetinha c/ 91 c.os; 50 
cobertores de papa; 4 peças de 
casimira preta c/ 192 c.os; 3 peças de 
pano fino c/ 1.220 c.os; 1 peça de 
pano entrefino c/ 41 c.os; 11 peças de 
pano grosso c/ 498 c.os; 15 peças de 
durante c/ 600 c.os; 1 peça de durante 
de cor fina c/ 40 c.os; 12 peças de 
bombazina  e 12 meias peças c/ 1.371 
c.os; 1 peça de setineta branca c/ 69 
c.os; 20 resmas de papel comum; 14 
canastras de loiça de pó de pedra 
sortida 

691$244 Londres (via 
Madeira) 

Escuna esp. S. 
Lourenço 

17 Jul. Mariano 
Mauricio 

1 pipa e 1 barrica de loiça de pó de 
pedra 

4$099 " "     " 

17 Ago. José Narciso 
Lopes 

46 peças de chita ordinária c/ 1.717 
c.os; 6 peças de pano ordinário c/ 176 
c.os; 12 chapéus finos de castor para 
senhora 

66$690 Londres (via 
S. Miguel) 

Escuna port. 
Bom Conceito 

25 Ago. Domingos 
Ramos Pimentel 
da  Silva 

60 moios de sal; 5 barris de 
aguardente de cana c/ 215 canadas; 30 
@ de cera bruta; 200 cocos 

64$450 Cabo Verde Iate port. Nossa 
Senhora da 
Conceição 

29 Ago. João da Rocha 
Ribeiro 

1 cxc. de chá  c/ 60 arráteis 6$000 New York Ber.m port. 
Cassador 

" Luís José Coelho 1 barril de óleo de linhaça c/ 40 
canadas; 1 barril de terbentina; 15 
barris de azeite e baleia c/ 920 
canadas; 6 resmas de papel comum; 
48 lenços grossos; 130 peças de ganga 
c/ 1.050 c.os; 3 caixotes c/ 96 arráteis 
de espermacete; 3 caixotes de vidros 
c/ 300 de quarto; 5 barrilinhos c/ 507 
arráteis de linho acedado; 1 caixote de 
munição c/ 6 @; 1 caixote c/ 102 
arráteis de enxofre; 1 ancorote c/ 98 
libras de caparrosa; 1.800 aduelas de 
pipa; 300 aduelas de barril; 300 tábuas 
de pinho;  

88$934 " "     " 

31 Ago. Fernando 
Joaquim de 
Sousa Rocha 

2 barricas de arroz c/ 32 @ e meia; 4 
caixotes de velas de espermacete; 6 
caixotes c/ 486 vidros de quarto 

11$150 " "     " 

1 Set. Lourenço 
Marques 

9 cascos de azeite de baleia c/ 490 
canadas 

19$600 " "     " 

10 Set. Luís José Coelho 48 @ arroz 4$608 " "     " 
15 Set. Thomas Cope 612 lenços ordinários; 120 peças de 

panino c/ 1.289 v.as; 13 peças de 
panino aberto c/ 208 v.as; 28 peças de 
escórcia ordinária c/ 208 v.as; 16 
peças c/ 192 lenços pequenos; 6 

395$382 Liverpool Chalupa ingl. 
Sefigard 
(Safegard?) 
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canastras de loiça de pó de pedra; 15 
peças de fustão c/ 900 c.os; 118 v.as 
detoalhas e guardanapos adamascados; 
2 peças de belbutina preta c/ 67 c.os; 
117 peças de renda de algodão c/ 
1.400 v.as; 46 peças de cassa c/ 361 
v.as; 45 peças de chita c/ 420 c.os; 4 
peças de marotinhos c/ 44 lenços; 10 
peças de xales c/ 103; 2 peças de lila 
preta c/ 80 c.os; 6 cobertas de algodão 
para cama; 33 vestidos de panino; 12 
pares de meias de seda; 8 véus; 2 
lenços de filó; 81 chapéus entrefinos; 
1 barrica c/ ferragens; 88 quintais de 
vergalhão de ferro, banda e 
vergalhãozinho 

16 Set. Jorge Hewson 4 peças de pano fino c/ 90 c.os; 30 
peças de lila preta c/ 1.140 c.os; 10 
peças de lenços encarnados  para 
tabaco c/ 120; 6 peças de belbutina c/ 
229 c.os; 4 peças de fustão c/ 111 c.os; 
6 peças de lenços de algibeira c/ 72; 
50 peças de chita c/ 1.866 c.os 

158$898 Londres (via 
S. Miguel) 

Sumaca port. 
Fortaleza 

1 Out. Adriano José 
Maria 

4 barris e meio de breu; 1 pipa de 
vinagre; 1 moio e meio de sal 

13$770 Canárias Ber.m esp. S. 
Fernando 

8 Out. Guilherme Riggs 17 quintais e meio de ferro em banda e 
vergalhão 

10$500 Liverpool Chalupa ingl. 
Sefigard 
(Safegard?) 

13 Out. Francisco 
Cândido da Silva 
e Carvalho 

12 peças de panino c/ 120 v.as; 3 
peças de pano rei c/ 30 v.as; 4 retalhos 
de chita c/ 77 c.os; 1 peça c/ 12 lenços 
pintados; 4 cortes de vestidos de cassa 
bordados; 1 trem de chá; 2 barris c/ 
140 canadas de azeite de baleia 

21$030 Inglaterra 
(via Madeira) 

Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

16 Out. Tomé de Castro 113 peças de garça c/ 904 v.as; 98 
peças de xales ordinários c/ 588; 198 
peças de chita c/ 7.130 c.os; 352 peças 
de cassa c/ 2.556 v.as; 68 peças de 
panino ordinário c/ 553 v.as; 210 
peças de lenços de cassa c/ 1.560 
lenços; 12 peças de lenços para tabaco 
c/ 96 lenços; 12 peças de belbute preto 
ordinário c/ 396 c.os; 10 peças de lila 
c/ 390 c.os; 4 peças de baetão 
ordinário c/ 106 c.os; 2 peças de pano 
fino azul ferrete c/ 50 c.os; 6 peças de 
baetinha c/ 336 c.os 

489$505 Inglaterra 
(via S. 
Miguel) 

Iate port. Santo 
António e Almas 

20 Out. Miguel Ferreira 
Jardim 

44 peças de chita ordinária c/ 1.840 
c.os; 13 peças de lenços ordinários c/ 
202; 7 peças de cassa c/ 60 v.as; 14 
cortes de meia de laia para calças c/ 42 
c.os; 1 corte de meia de seda; 34 peças 
de escórcia c/ 272 v.as; 11 retalhos de 
casimira c/ 31 c.os; 48 peças de 
panino ordinário c/ 432 v.as; 6 
retalhos de pano entrefino c/ 15 c.os; 7 
peças c/ 84 xales; 32 resmas de papel 
comum; 38 pipas abatidas; 4 castiçais 
de casquinha c/ 3 lumes; 3 talheres, 4 
salvas pequenas, 14 castiçais 

324$942 Bristol (via 
Madeira) 

Ber.m ingl. 
Avenger 
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pequenos, tudo em casquinha; 20 
castiçais de palmatória em folha; 4 
caixotes c/ 454 chapéus grossos; 2 
guarnições pequenas em seda; 19 
bandejas de charão; 6 pares de esporas 
de casquinha; 6 arráteis de alfinetes; 2 
milheiros de agulhas; 12 açafatinhos 
de charão; 10 sacas c/ 1.248 arráteis 
de pregos; 40 barricas c/ 200 dúzias de 
garrafas de cerveja; 10 caixotes de 
vidros de meia folha c/ 1.000 vidros; 
369 @ de ferro, banda e vergalhão; 
284 panelas de ferro c/ 127 @; 26 
molhos de arcos de ferro c/ 2.010 
arcos 

22 Out. Alexandre 
Franklim do 
Amaral 

1 barrica de azeite de baleia c/ 60 
canadas 

2$400 New York Ber.m port. 
Conde Almada 

24 Out. António Jacinto 
Correia 

18 @ e 11 arráteis de cera bruta 17$610 " Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

29 Out.  António Tomás 
de Aquino 

3 resmas de papel 2$700 Madeira Ber.m port. 
Avizo 

" Tomé de Castro 100 peças de pano rei c/ 1.400 v.as; 
450 peças de lenços ordinários c/ 
4.500 lenços; 6 barris de breu; 13 
arráteis de anil; 20 caixotes de vidros 
de quarto para vidraça c/ 1.600 vidros; 
1 barrica c/ 60 canadas de azeite de 
peixe 

96$440 New York Ber.m port. 
Conde de S. 
Lourenço 

6 Nov. José Ferreira 3 peças de pano rei grosso c/ 30 v.as $600 " Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

10 Nov. Teodoro José da 
Fonseca 

198 peças de pano grosso c/ 1.980 
v.as; 1 cx. de chá grande e 2 pequenas 
c/ 84 arráteis; 784 arráteis de cera 
bruta; 12 resmas de papel comum 

82$320 " "     " 

" Joaquim 
Fernando de 
Sousa 

1 barrica de azeite de baleia c/ 60 
canadas; 1 caixote c/ 100 vidros de 
meia folha; 2 resmas de papel comum 

5$400 " "     " 

11 Nov. António Silveira 
da Graça 

9 cx.s de  chá c/ 597 arráteis; 12 barris 
de breu; 12 barris de alcatrão; 42 
barris de azeite de baleia c/ 2.900 
canadas; 9 barris de genebra c/ 360 
canadas; 48 resmas de papel comum; 
32.000 pés de tabuado 

298$500 " "     " 

" "      (para 
diversas pessoas) 

3 cx.s de chá c/ 6 @; 300 peças de 
pano rei c/ 3.000 v.as; 150 peças de 
lenços c/ 1.500; 1 barrica de azeite de 
baleia c/ 120 canadas 

102$000 " "     " 

13 Nov. Teodoro José da 
Fonseca 

3 barris de breu 1$200 " "     " 

28 Nov. António Lúcio da 
Silva Carvalho 

1.200 aduelas de pipa 4$800 " "     " 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1812, mç. n.º 8. 
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Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 
25 Jan. Fr. Sebastião de 

S. Catarina 
1 barrica de arroz c/ 17 @ 1$632 New York Ber.m port. 

Conde S. 
Lourenço 

5 Fev. João Telles Caldeiros de ferro c/ 1.088 arráteis; 28 
quintais de ferro; 712 vidros de meia 
folha; 100 arcos de ferro para pipa 

37$944 Bristol (via 
Madeira) 

Ber.m ingl. 
Avenger 

23 Fev. António Silveira 
da Graça 

5.100 aduelas de pipa; 700 aduelas de 
barril 

21$100 New York Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

2 Mar. Adriano José 
Maria 

200 peças de pano rei avariados, 
arrematados por 500$000 

50$000 " "     " 

10 Mar. Frutuoso José 
Borges 

23 pares de meias de seda pretas e 
brancas; 18 lenços de seda de cores 

9$210 S. Miguel 
(via) 

Escuna port. 
Senhora das 
Angústias 

7 Abr. João Telles de 
Menezes 

1.020 folhas de flandres; 10 molhos de 
arcos de pipa 

16$650 Bristol (via 
Madeira) 

Ber.m ingl. 
Avenger 

13 Abr. Tomás José da 
Silva 

48 dúzias de garrafas de cerveja 8$640 Londres (via 
Lisboa) 

Brigue escuna 
port. Santo 
António Luzitano

29 Abr. Francisco José da 
Silveira 

7 colchas de algodão ordinárias 5$040 Ilha de S. 
Nicolau 

Iate port. 
Conceição 

" Fernando 
Joaquim de 
Sousa 

3 ancorotes de aguardente de cana c/ 
65 canadas 

1$950 Cabo Verde "     " 

11 Mai. Domingos 
Ramos Pimentel 
da Silva 

61 moios de sal 29$280 " "     " 

18 Jun. António da 
Silveira da Graça 

508 @ de banda  e vergalhão de ferro 76$200 Bristol (via 
Madeira) 

Ber.m ingl. 
Avenger 

" Thomas Cope 40 @ de ferro 6$000 " "     " 

10 Jul. Tomé de Castro 118.639 pés de tabuado 213$550 Bath Ber.m amer. 
Brothers 

15 Jul. António Silveira 
da Graça 

78 moios e meio de sal 37$680 Cabo Verde Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

16 Jul. "     " 62 @ de cera bruta 59$520 " "     " 
26 Jul. Luís José de 

Vasconcelos 
27 pipas e meia de aguardente de cana 
c/ 5.500 canadas; 2 barricas de 
amendoa c/ 13 @ e 8 arráteis 

171$784 Tenerife Ber.m esp. N. S. 
a do Rozario 

4 Ago. Thomas Cope 11 peças de pano grosso c/ 394 c.os; 8 
peças de lila preta c/ 320 c.os; 1 peça 
de riscadilho c/ 66 c.os; 6 canastras de 
loiça de pó de pedra; 10 caixotes de 
vidros de quarto c/ 800 vidros; 1 
barrica c/ ferragens; 105 @ de ferro; 2 
moios de sal (muito sujo de carvão de 
pedra) 

86$766 Liverpool Chalupa ingl. 
Safeguard 

15 Set. Tomás José da 
Silva 

187 moios de sal; 3 fechos de açúcar 
branco c/ 39 @; 21 @ de cera bruta; 1 
barrica de aguardente de cana c/ 125 
canadas; 2 barricas de mel c/ 260 
canadas 

136$590 Cabo Verde Ber.m port. Flor 
de Angra 

18 Set. Miguel Ferreira 
Jardim 

72 chapéus redondos para homem; 2 
peças de pano fino c/ 48 c.os; 2 peças 
de bombazina branca c/ 48 c.os; 5 
canastras de loiça de pó de pedra 
ordinária; 8 barris de vidros; 24 
xícaras c/ pires 

106$645 Bristol (via 
Lisboa) 

Escuna port. 
Dois Corações 

24 Set. José Narciso 3 quartolas de louça de pó de pedra 24$053 Londres (via Sumaca port. 
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Lopes ordinária S. Miguel) Senhora das 
Angústias 

6 Nov. Thomas Cope 40.488 peças de nastro branco sortido 
na largura e muito ordinário; 38 
espelhos de meia folha; 194 espelhos 
c/ capa de papelão; 7 castiçais de 
latão; 36 maços de vidrilhos; 9 maços 
de botões; 11 maços de guizos 
pequenos 

136$098 Halifax Navio de Guerra 
inglês 

15 Dez. António Silveira 
da Graça 

1 barrica c/ vidros sortidos; 10 peças 
de belbute c/ 351 c.os; 800 vidros de 
quarto; 1 caixote c/ ferramentas 
sortidas para carpinteiro; 1 barril c/ 
verrumas e outras ferramentas; 2 
barris c/ 465 arráteis de pregos; 1 
caixote c/ facas, garfos, abotoaduras e 
outras quinquilharias 

56$947 Londres (via 
S. Miguel) 

Escuna port. 
Senhora das 
Angústias 

     
Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1813, mç. n.º 9. 
 

QUADRO XII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1814 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

1 Fev. Tomé de Castro 104 moios e meio de sal 50$160 Cabo Verde Ber.m port. 
Activo 

" António Silveira 
da Graça 

81 moios de sal 38$880 " Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

" Luís José Coelho 58 caixotes de bacalhau c/ 5.960 
arráteis 

14$900 New York Ber.m port. 
Paquete de 
Lisboa 

4 Fev. Luís António da 
Silva e Carvalho 

88 maços de linhas grossas c/ 8 @; 24 
peças de renda de algodão c/ 477 v.as; 
12 peças de baetinha c/ 727 c.os 

50$946 Londres (via 
S. Miguel) 

Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

5 Fev. António Silveira 
da Graça 

19 canastras, meia pipa e 4 quartos de 
loiça de pó de pedra 

140$899 " "     " 

7 Fev. João Marcelino 
Mesquita 
Pimentel 

17 pipas e meia de vinagre 35$000 Nantes Galera amer. 
Galloway 

16 Fev. Afonso José 
Maria 

6 pipas de aguardente c/ 1.320 canadas 39$600 " "     " 

" "     " 73 caixotes de bacalhau c/ 6.570 
arráteis; 4 barris de carne de vaca c/ 
24 @ 

17$865 Boston Ber.m port. 
Paquete de 
Lisboa 

" Tomé de Castro 1 pipa de aguardente c/ 220 canadas 6$600 Nantes Galera amer. 
Galloway 

23 Fev. Guilherme Riggs 40 pipas de aguardente c/ 8.436 
canadas 

253$080 " "     " 

3 Mar. "     " 4 barris de carne de vaca c/ 24 @ 1$440 New York Ber.m port. 
Paquete de 
Lisboa 

14 Abr. Thomas Cope 2 peças e meia de laia c/ 46 c.os; 2 
peças de pano ordinário de meia 
largura c/ 104 c.os; 7 peças de lila 
muito grossa c/ 273 c.os; 20 peças de 
panino branco muito ordinário c/ 190 
v.as; 10 canastras de loiça de pó de 
pedra; 10 barris c/ 40 @ de pregos; 5 
peças de cabos c/ 16 @; 2 ancoras e 2 
fateixas; 1 piano forte 

74$020 Liverpool Escuna ingl. Earl 
Gowers 
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10 Jun. Tomé de Castro 58 peças de garça c/ 360 v.as; 2.390 
xales ordinários; 126 v.as de garça 
ordinária; 12 peças de panino c/ 240 
v.as; 166 v.as de cassa ordinária; 94 
peças de cassa c/ 744 v.as; 2.904 
lenços ordinários pequenos; 20 peças 
de chita ordinária c/ 746 c.os; 25 peças 
de chita ordinária c/ 784 c.os; 3 peças 
de fustão ordinário c/ 122 c.os; 6 
peças de belbute ordinário c/ 166 c.os; 
12 peças de fustão ordinário c/ 480 
c.os; 17 peças de baetão ordinário c/ 
349 c.os; 4 peças de pano ordinário c/ 
68 c.os; 14 resmas de papel comum 

389$676 Londres (via 
S. Miguel) 

Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

3 Ago. Adriano José 
Maria 

204 quintais e 2 @ de bacalhau 65$480 Este bacalhau 
foi lançado 
no mar alto a 
bordo da 
chalupa  
inglesa Maria 
e Matilda por 
um corsário 
americano. 

 

" António Silveira 
da Graça 

72 quintais e meio de bacalhau 23$200 "     "  

" José Mauricio 5.104 arráteis de bacalhau mito 
avariado 

6$124 "     "  

11 Ago. Thomas Cope 34 resmas de papel ordinário 4$590 Liverpool Chalupa ingl. 
Safeguard 

2 Set. Tomás Paym da 
Camara 

3 moleques pequenos, 2 chamados 
Manuel e outro chamado Tomás, 
naturais de Benguela 

15$000 Rio de 
Janeiro (via 
S. Miguel)  

Ber.m port Mãe 
de Deus 

3 Out. Guilherme Riggs 26.955 arráteis de linho em rama 175$207 Rússia  Ber.m port. D. 
Maria Thereza 

20 Out. Tomé de Castro 138 moios de sal 66$240 Cabo Verde Ber.m port. 
Activo 

10 Nov. Jorge da Cunha 28 @ de linho em rama 5$824 Rússia Ber.m port. D. 
Maria Thereza 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1814, mç. n.º 10. 
 

QUADRO XIII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1815 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

20 Jan. Hilário Alton 35 @ e 28 libras de bacalhau; 2 barris 
de arenques 

17$205 Londres Ber.m sueco 
Zestrow 

24 Jan. José Inácio 3 canastras de louça de pó de pedra 
ordinária 

7$950 Liverpool Escuna port. 
Correio do Fayal 

25 Jan. Tomé de Castro 17 meias peças de baetão c/ 349 c.os; 
4 meias peças de pano ordinário c/ 68 
c.os; 29 peças de panino c/ 374 v.as; 4 
peças de ganga amarela c/ 160 c.os; 4 
peças de lila c/ 156 c.os; 16 peças de 
lenços de cassa c/ 192; 58 peças de 
riscadilho c/ 1.748 c.os; 33 peças de 
garça ordinária c/ 264 v.as; 9 peças de 
lenços para tabaco c/ 72 lenços 

130$440 Londres (via 
Madeira e S. 
Miguel) 

Caíque Santo 
António 
Restaurador; no 
Iate Conceição e 
na Chalupa 
Brilhante 

26 Jan. José Narciso 
Lopes 

24 moinhos para café; 5 peças de 
baetas c/ 208 c.os; 2 peças de sarja 
preta c/ 80 c.os; 4 peças de baetão c/ 

115$440 Londres Ber.m ingl. 
Comet 
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92 c.os; 10 peças de pano ordinário c/ 
166 c.os; 1 peça de casimira preta c/ 
26 c.os; 60 peças de pano rei c/ 864 
v.as; 6 peças de baeta cores comuns c/ 
242 c.os; 20 dúzias de pares de cardas; 
12 cortes de pano fino para casaca c/ 
32 c.os; 1 peça de lila preta c/ 40 c.os 

8 Jan. António Silveira 
da Graça 

220 peças de pano rei c/ 2.976 v.as 89$280 " "     " 

10 Fev. Joaquim Ramos 
de Araújo 

40.140 pés de tabuado; 240 @ de 
bacalhau  

91$452 Bath  Escuna amer. 
Kermin 

" António da Silva 
Castanho 

30 peças de lila c/ 1.170 c.os; 12 peças 
de chita ordinária c/ 444 c.os; 18 peças 
de panino c/ 180 v.as 

59$220 Londres Ber.m ingl. 
Comet 

15 Mar. Tomé de Castro 2.709 @ e meia de ferro 406$425 Liverpool  Escuna ingl. 
(Speculator ?) 

20 Mar. João Jacinto 
Lopes 

11 barricas de cerveja c/ 406 galões 12$180 Londres Ber.m sueco 
Zestrow ? 

18 Abr. "     " 34 meias peças de pano grosso c/ 
1.504 c.os 

135$360 " Galeota sueca 
Nestor 

20 Abr. Luís José de 
Vasconcelos 

40 @ de açúcar branco 16$000 Havana Galera esp. 
Cathalina 

12 Mai. Guilherme Riggs 48 tapetes de alcatifa; 4 peças de pano 
ordinário c/ 117 c.os; 10 panos para 
cobrir mesas de jogo; 5 peças de pano 
fino c/ 142 c.os; 1 peça de casimira c/ 
58 c.os; 18 dúzias de folhas para 
guardar chá; 146 bandejas sortidas; 12 
dúzias de verrumas; 25 @ e 28 arráteis 
de pregos; 50 @ de alvaiade grossa; 
38 canastras e 1 quartola de loiça de 
pó de pedra; 25 barricas c/ 250 dúzias 
de garrafas de cerveja; 10 dúzias de 
limas sortidas; 1 baú c/ navalhas e 
quinquilharias; 2 grosas de verrumas; 
4 dúzias de castiçais de folha de 
flandres; 4 @ de tintas moídas; 100 
panelas de ferro c/ 51 @; 154 chapéus 
ordinários; 122  chapéus entrefinos 
para homem; 46 chapéus pequenos 
para rapaz; 24 chapéus finos; 50 
chapéus para homem; 350 vidros de 
meia folha; 942 arráteis de verga de 
ferro 

442$237 Liverpool Escuna port. 
Correio do Fayal 

17 Mai. Joaquim Ramos 
de Araújo 

38.005 pés de tabuado e barrotes 68$409 Boston Escuna sueca 
Uriana 

3 Jun. Adriano José 
Maria 

5 barricas de sebo bruto c/ 4.192 
arráteis 

25$152 Yarmouth Ber.m ingl. 
(Vascoy ? ) 

5 Jun. Afonso José 
Maria 

2 barricas de sebo 1.920 arráteis 11$520 " "     " 

" António Silveira 
da Graça 

24 barricas de sebo em pão c/ 20.506 
arráteis 

123$036 " "     " 

6 Jun. Benjamim Cope 2 barricas de sebo em pão c/ 1.800 
arráteis 

10$800 " "     " 

" Joaquim José 
Moniz 

2 barricas de sebo em pão c/ 1.626 
arráteis 

9$756 " "     " 

10 Jun. Francisco de 
Paula (para si e 
outros) 

12 barricas de sebo em pão c/ 10.398 
arráteis 

62$388 " "     " 

20 Jun. P.e Fr. António 2 sacas de algodão em caroço c/ 6 @ e 1$608 Rio de Sumaca S. Bento 
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das Chagas meia; 3 meios de sola Janeiro Ligeiro 
" António José 16 meios de sola 1$920 " "     " 
" Manuel José Leal 4 meios de sola; 1 saca de arroz c/ 160 

arráteis 
$960 " "     " 

21 Jun. P.e Victorino 
José Ribeiro 

1 pipa de azeite de baleia c/ 200 
canadas; 84 meios de sola; 1 fecho de 
açúcar branco c/ 4 @; 1 saco de arroz 
c/ 4 @;  

20$064 " "     " 

" Afonso José 
Maria 

1 barril de azeite de baleia c/ 50 
canadas 

1$500 " "     " 

" Lourenço José de 
Sousa 

1 barril de azeite de baleia c/ 40 
canadas 

1$600 " "     " 

" Miguel Inácio 12 barris de azeite de baleia c/ 380 
canadas 

15$200 " "     " 

22 Jun. João Mauricio 132 meios de sola 156$840 " "     " 
" Rosa do Carmo 1 barril de azeite de baleia c/ 35 

canadas 
1$400 " "     " 

23 Jun. P.e Joaquim José 
da Silveira de 
Barcelos 

2 saquinhas de anil c/ 24 arráteis 1$920 " "     " 

" Mateus de 
Meneses Lemos 

4 toros de jacarandá c/ 8 quintais; 4 
barris de azeite de baleia c/ 200 
canadas; 1 pretinha chamada Rita 

13$640 " "     " 

" Manuel Joaquim 1 cx. e 1 fecho de açúcar branco c/ 48 
@ e meia; 6 sacas de arroz c/ 35 @ e 
meia; 1 saca de café c/ 4 @ e 20 
arráteis; 39 meios de sola 

29$984 " "     " 

26 Jun. Alexandre 
Franklim do 
Amaral 

7 sacas de arroz c/ 40 @; 5 sacas c/ 
farinha de pau c/ 22 @; 1 saca de café 
c/ 4 @ e 8 libras; 1 cx. de açúcar 
branco c/ 32 @; 3 meios de sola; 6 
barris de azeite de baleia c/ 204 
canadas 

27$734 " "     " 

" Frutuoso José 
Machado 

8 meios de sola $960 " "     " 

28 Jun. Pedro António da 
Silva 

1 barril de azeite de baleia c/ 40 
canadas 

1$600 " "     " 

" José da Silva 1 escravo de nome Lino 5$000 " "     " 
3 Jul. Luís José Coelho 13 barricas e 32 sacas de arroz c/ 207 

@; 7 meias cx.s açúcar branco c/ 81 
@; 5 meias cx.s açúcar mascavado c/ 
60 @; 10 garrafões de mel de abelhas 

67$493 Santiago de 
Cuba 
(para 
reexportação) 

Ber.m esp. 
Santissima 
Trindade 

5 Jul. Francisco 
Gonçalves 

3 barris c/ 83 canadas de azeite de 
baleia 

3$320 Rio de 
Janeiro 

Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

" António Silveira 
da Graça 

12 peças de baetão cores comuns c/ 
577 c.os; 4 peças de baetão avariado c/ 
176 c.os 

85$080 Londres  Brigue escuna 
port. Santo 
António Luzitano

13 Jul. Teodoro José da 
Fonseca 

1 fecho de açúcar branco c/ 18 @; 4 
sacos de arroz c/ 23 @ e meia; 12 
tábuas de petiá; 4 barris  e 2 pipas de 
azeite de baleia c/ 530 canadas 

31$616 Rio de 
Janeiro 

Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

20 Jul. António Silveira 
da Graça 

848 meios de sola; 35 cx.s e fechos de 
açúcar branco c/ 870 @; 6 cx.s e 1 
fecho de açúcar mascavado c/ 232 @; 
45 eixos para carro; 67 sacas de arroz 
c/ 12.143 arráteis; 15 sacas de café c/ 
2.240 arráteis; 11 aguilhadas; 8 remos; 
14 vigas; 12 tábuas de jacarandá c/ 18 
quintais; 2 pipas de aguardente de 

660$661 " "     " 
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cana c/ 380 canadas; 1 cx. de chá c/ 65 
arráteis; 4 @ algodão em rama 

26 Jul. António Silveira 
da Graça 

12 barris de pregos c/ 50 @; 20 
barrilinhos de alvaiade c/ 520 arráteis; 
2 peças de pano entrefino c/ 49 c.os; 
14 peças de durante cores comuns c/ 
532 c.os; 20 peças de lila c/ 760 c.os; 
4 peças de durante preto c/ 152 c.os; 
19 peças de bombazina grossa c/ 879 
c.os; 6 peças de belbutina e 12 de 
veludilho c/ 664 c.os; 135 lenços 
brancos ordinários; 40 peças de 
panino, 6 peças de morim c/ 548 v.as; 
6 peças de esguião c/ 120 v.as; 4 peças 
de panino preto, 2 peças de morim c/ 
213 v.as; 40 c.os de fustão branco; 8 
peças de brim da Rússia c/ 192 v.as; 
16 arráteis de fio de vela; 10 caixotes 
c/ 800 vidros de quarto; 48 pares de 
meias de algodão; 24 lenços de seda 
preta; 6 xales pequenos de filó; 1 
manta preta de filó; 4 grosas de botões 
de casaca 

258$233 Londres (via 
S. Miguel) 

Chalupa port. N.ª 
S.ª do Rozario 

21 Ago. Frutuoso José 
Borges 

4 pipas de aguardente e cana 24$000 Santiago de 
Cuba (para 
reexportar) 

Ber. m esp. 
Santissima 
Trindade 

28 Ago. Francisco de 
Paula Lopes 

28 moios e meio de sal; 6 pipas de 
aguardente de cana (do Brasil) c/ 
1.140 canadas; 4 pipas de vinagre c/ 
800 canadas 

48$840 Canárias  Ber.m esp. S. 
Fernando 

31 Ago. António Silveira 
da Graça 

16 peças de bombazina c/ 694 c.os; 4 
peças de bombazina c/ 174 c.os; 2 
peças de fustão branco c/ 174 c.os; 7 
peças de veludilho c/ 136 c.os; 15 
peças de chita ordinária c/ 570 c.os; 
360 lenços sortidos; 16 peças de 
panino ordinário c/ 160 v.as; 12 peças 
de escórcia c/ 100 v.as; 2 peças de 
baetão c/ 44 c.os; 1 peça de baetão 
escarlate c/ 46 c.os; 4 peças de pano 
ordinário c/ 96 c.os 

142$740 Londres (via 
S. Miguel) 

Brigue escuna 
port. Santo 
António Luzitano

1 Set. Guilherme Riggs 95 arráteis de cera bruta 2$850 Cabo Verde Escuna port. 
Noticia Felis 

4 Set. António Silveira 
da Graça 

71 barris e barricas de azeite de peixe 
c/ 3.370 canadas; 40 barris de piche e 
alcatrão; 33.000 pés de tabuado; 1.200 
aduelas de pipa; 2.000 aduelas de 
barricas; 7 caixotes c/ 700 vidros de 
quarto 

235$500 New York "     " 

7 Set. José Narciso 
Lopes 

128.997 pés de tabuado 232$194 Portland Ber.m amer. 
Argo 

" José de Sousa 
Soares 

63 garrafões de mel de abelhas 20$160 Santiago de 
Cuba 

Ber.m esp. 
Santissima 
Trindade 

27 Out. José Verissimo 
Correia 

13 @ de cera bruta 12$480 Cabo Verde Ber.m port. 
Activo 

29 Out. José Narciso 
Lopes 

100 chapéus entrefinos redondos 27$000 Londres (via 
Madeira) 

Escuna port. 
Bom Conceito 

22 Nov. Guilherme Riggs 1 barrica c/ ferragens; 1 cx. c/ 
quinquilharias; 2 peças de pano fino c/ 

364$250 Liverpool Brigue escuna 
ingl. Unity 
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59 c.os; 2 peças de pano de meia 
largura entrefino c/ 98 c.os; 18 peças 
de pano ordinário c/ 542 c.os; 3 peças 
de pano ordinário de meia largura c/ 
117 c.os; 5 retalhos de fazenda de lã 
para coletes c/ 120 c.os; 8 xales de lã; 
3 peças de pano entrefino c/ 116 c.os; 
5 barris de pregos c/ 24 @; 216 
chapéus grossos; 108 chapéus 
ordinários; 17 chapéus finos; 5 barris 
de arenques; 40 dúzias de botijas de 
graxa para botas; 600 vidros de meia 
folha; 1.300 vidros de quarto; 3.430 
vidros de meio quarto; 8 barris c/ 
2.160 arráteis de alvaiade grossa; 42 
moios de sal 

28 Nov. António 
Gonçalves 
Moreira 

1 barrica de aguardente de França c/ 
80 canadas 

2$400 Canárias  Galera esp. 
Sagunto 

6 Dez. Luís José de 
Vasconcelos 

600 aduelas de pipa; 119 moios de sal 59$520 " "     " 

" Tomé de Castro 80 barris de azeite de peixe c/ 2.933 
canadas; 8 caixotes c/ 823 vidros de 
quarto; 96.762 pés de tabuado 

295$606 New York Ber.m port. 
Activo 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1815, mç. n.º 11. 
 

QUADRO XIV 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1816 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

2 Jan. João Jacinto 
Lopes 

20 canastras de loiça de pó de pedra; 
13 moios de sal; 8 barris de pregos c/ 
17 @; 30 quartolas c/ 215 dúzias de 
garrafas de cerveja; 5 peças de 
alcatifas muito ordinárias c/ 473 c.os; 
1 aparelho de chá ordinário 

132$037 Liverpool Escuna ingl. 
Sarah 

3 Jan. "     " 14 barricas de cerveja muito inferior c/ 
756 canadas 

8$400 Londres Ber.m sueco 
Zestrow 

11 Jan. Benjamim Cope 1.874 panelas de ferro c/ 765 @ e 28 
libras; 68 @ de munição; 4 barris c/ 88 
@ e 17 libras de (?); 10 toneladas de 
pedra de cal; 40 cx.s c/ 1.200 vidros 
de quarto; 30 cx.s c/ 2.700 vidros de 
quarto para vidraça; 5 quartos c/ 
vidros sortidos 

276$591 Newcastle ? 

23 Jan. Luís José de 
Vasconcelos 

349 quintais e 3 @ de bacalhau 111$920 Terra Nova Ber.m ingl.Maria 

12 Fev. António Silveira 
da Graça 

56 moios de sal 26$880 CaboVerde Escuna port. 
Noticia Felis 

6 Mar. João da Rocha 
Ribeiro 

10 barris c/ 20 @ de queijos; 100 
caixotes de bacalhau c/ 9.000 arráteis; 
10 barris de azeite de peixe c/ 350 
canadas; 20 barris de alcatrão; 
109.700 pés de tabuado; 5.930 aduelas 
de pipa; 20 quartolas de arroz c/ 9.728 
arráteis 

196$704 New York Ber.m amer. 
(Hanna ?) 

8 Mar. Tomé de Castro 117 moios de sal 56$160 Cabo Verde Ber.m port. 
Activo 

12 Mar. Guilherme Riggs 7 pipas c/ 700 canadas de aguardente 
de França 

21$000 Boston Escuna amer. 
Waner (Warner 
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?) 
18 Mar. José Verissimo 

Correia 
14 @ de cera bruta 13$440 Cabo Verde Ber.m  port. 

Activo 
22 Mar. António da Costa 

Pessoa 
24 barris de farinha c/ 144 @; 9 barris 
de bolacha fina c/ 6 @; 4 barris c/ 12 
@ de queijo; 30 barricas e 8 caixotes 
c/ 1.000 @ de bacalhau; 36 barris de 
manteiga e graxa c/ 1.086 arráteis; 20 
caixotes c/ 400 arráteis de espermacete 
em velas; 60 caixotes de velas de sebo 
c/ 60 @; 20 barris de pregos c/ 60 @; 
23.790 pés de tabuado e barrotes; 14 
barris c/ 80 @ de carne; 35 barris c/ 90 
@ de bolacha grossa; 6 pipas c/ 1.080 
canadas de genebra; 10 barris de breu; 
10 quartolas de arroz c/ 190 @ 

258$374 Boston Escuna amer. 
Waner 

4 Abr. Mateus João de 
Betencourt 

2 fechos de açúcar branco c/ 25 @ 10$000 Faial (açúcar 
em franquia 
nesta ilha por 
ser espanhol) 

? 

18 Abr. Guilherme Riggs 148 chapéus entrefinos; 96 chapéus 
ordinários 

57$240 Liverpool Escuna port. 
Correio do Fayal 

20 Abr. Benjamim Cope 28 meias peças de pano grosso de 
meia largura c/ 1.269 c.os; 9 peças de 
pano de largura inteira c/ 276 c.os; 6 
peças de pano entrefino c/ 176 c.os; 26 
chapéus entrefinos 

146$220 " Chalupa ingl. 
Helena 

24 Abr. Benjamim Cope 13 canastras de loiça de pó de pedra 35$100 Nova Castela 
(Newcastle ) 

Ber.m ingl. 
Margaret 

26 Abr. Luís José Coelho 6 canastras de loiça de pó de pedra 15$120 " "     " 

8 Mai. Hiliard Alton 11.664 garrafas pretas de quartilho e 
meio; 4 peças de cabos c/ 6 quintais e 
meio 

42$792 " Ber.m ingl. Anna 
Margarida 

29 Mai. António Silveira 
da Graça 

22 fechos de açúcar branco c/ 280 @; 
1 fecho de açúcar mascavado c/ 14 @ 

115$000 Havana Ber.m port. Luís 

17 Jun. Benjamim Cope 506 @  e 15 arráteis de panelas de 
ferro; 50 peças de lila preta muito 
ordinária c/ 1.900 c.os; 12 cobertores 
de papa; 60 resmas de papel ordinário; 
8 quartolas de  vidros sortidos; 132 
barris de munição; 30 peças de brim 
para velas c/ 420 v.as 

326$082 Nova Castela 
(Newcastle) 

Ber. m ingl. 
Anna Margarida 

12 Ago. Hiliard Alton 47 @ e meia de cabos 14$250 S. Miguel 
(via) 

Escuna ingl. 
Zelia 

21 Ago. Guilherme Riggs 36 @ de farinha 1$800 Baltimore Escuna amer. 
James Monroe 

6 Set. António Silveira 
da Graça 

50 barris de arenques; 10 barricas c/ 
171 @ de arroz; 2 milheiros de aduela 
de pipa; 3 pipas de aguardente de 
França c/ 600 canadas 

57$416 " "     " 

9 Set. José Narciso 
Lopes 

1 caixote c/ ferragens 10$000 Gibraltar Iate port. Bom 
Jesus 

20 Set. António Silveira 
da Graça 

10 cx.s açúcar branco c/ 400 @ e 
meia; 6 cx.s e 1 fecho de açúcar 
mascavado 

209$200 " "     " 

7 Out. Manuel José da 
Silva 

4 caras de açúcar branco 1$600 Pernambuco  Ber.m Activo 

8 Out. Domingos José 
da Costa 

1 barril de açúcar branco c/ 7 @; 3 
barris de açúcar mascavado c/ 25 @ 

8$100 " "     " 
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" Mateus Correia 1 cx. de açúcar branco c/ 52 @ 21$000 " "     " 
9 Out. José Machado 1 saca de arroz c/ 6 @; 1 barril de mel 

c/ 3 almudes 
$936 " "     " 

" José Verissimo 
Correia 

1 barril de açúcar branco c/ 4 @ e 
meia 

1$800 " "     " 

" Pedro Gonçalves 
Franco 

200 meios de sola 20$000 " "     " 

" Lourenço 
Marques 

1 barrica de açúcar branco c/ 8 @; 4 
barris de açúcar mascavado c/ 30 @; 
20 meios de sola 

11$200 " "     " 

10 Out. Manuel Homem 2 barris de açúcar branco c/ 15 @; 4 
barris de açúcar mascavado c/ 34 @ 

13$000 " "     " 

" João Placido 
Coelho 

3 barris de açúcar branco c/ 23 @ e 
meia; 3 barris de açúcar mascavado c/ 
19 @; 18 eixos de carro; 40 meios de 
sola; 12 remos; 203 aguilhadas; 3 
barris c/ 18 @ de arroz 

30$278 " "     " 

11 Out. João Francisco 
Leça 

1 fecho de açúcar branco c/ 24 @ e 
meia; 1 cx. de açúcar mascavado c/ 41 
@; 2 pipas de aguardente de cana c/ 
440 canadas 

31$300 " "     " 

14 Out. João Pereira 8 meios de sola; 6 remos 1$520 " "     " 
15 Out. Joaquim Ramos 

de Araújo 
8 cx.s de açúcar branco c/ 402 @; 2 
cx.s açúcar mascavado c/ 101 @; 199 
meios de sola 

200$900 " "     " 

" Mateus José 10 meios de sola 1$000 " "     " 
" José Borges Leal 

Corte Real 
1 cx. de açúcar branco c/ 58 @; 6 
eixos para carro 

25$120 " "     " 

19 Out. Lourenço 
Marques 

1 barril de açúcar mascavado c/ 8 @ 1$600 " "     " 

11 Nov. Pedro Gonçalves 
Franco 

1 cx. de açúcar branco c/ 59 arrobas; 1 
cx. de açúcar mascavado c/ 55 @ 

34$600 " "     " 

" Pedro Gonçalves 
Franco 

1 cx. de açúcar branco c/ 35 @ 14$000 " "     " 

12 Nov. António Silveira 
da Graça 

3 cx.s açúcar branco c/ 102 @ e meia; 
2 cx.s de açúcar mascavado c/ 55 @; 
60 resmas de papel comum 

106$100 Gibraltar Iate port. Bom 
Jesus 

" Tomé de Castro 1 cx. açúcar branco c/ 41 @ 16$400 Pernambuco Ber.m port. 
Activo 

" Hiliard Alton 2 peças de cabo c/ 2 quintais 2$400 Nova Castela 
(Newcastle) 

Ber. m ingl. 
Margaret e Anna 

13 Nov. António Silveira 
da Graça 

60 vaquetas muito inferiores 3$000 Pernbambuco Ber.m port. 
Activo 

14 Nov. Francisco 
Machado 
Rodovalho (Cap 
do Activo) 

18 cx.s de açúcar branco, 2 barris, 6 
caras, c/ 362 @; 6 cx.s e 4 barris de 
açúcar mascavado; 155 meios de sola; 
9 eixos para carro; 10 sacos de arroz c/ 
50 @; 2 pipas de mel c/ 33 almudes; 
120 aguilhadas 

210$140 " "     " 

28 Nov. Domingos 
Gonçalves 
Moreira 

1 cx. de açúcar mascavado c/ 46 @ 9$200 " "     " 

24 Dez. José Pires 
Gamboa 

1 cx. de açúcar branco c/ 60 @ 24$000 " "     " 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1816, mç. n.º 12. 
 

QUADRO XV 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1817 
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Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 
2 Jan. João Jacinto 

Lopes 
10 meias peças de pano grosso c/ 240 
c.os 

21$600 Madeira Iate port. 
Conceição 

3 Jan. Benjamim Cope 3 retalhos de pano entrefino c/ 49 c.os; 
1 retalho de pano ordinário c/ 24 c.os; 
2 retalhos de casimira c/ 22 c.os; 1 
retalho de pano grosso de meia largura 
c/ 45 c.os; 11 chapéus entrefinos; 2 
caixotes c/ facas e garfos; 7 peças de 
lila ordinária c/ 276 c.os; 3 peças de 
pano rei muito grosso de meia largura 
c/ 28 v.as ; 15 retalhos de panino c/ 
132 v.as; 20 lenços de algodão: 36 
pares de meias de laia; 55 pares de 
luvas de algodão e panino para 
mulher; 12 pares de luvas de seda para 
homem; 9 peças de renda de algodão 
c/ 101 v.as; 6 meias peças de escórcia 
c/ 48 v.as; 22 coletes de fustão; 16 
c.os de fazenda de algodão; 24 c.os de 
fumo; 5 peças  de escórcia c/ 32 v.as; 
1 retalho de fustão c/ 27 c.os; 2 meias 
peças  de guingão c/ 32 c.os; 6 peças 
de fumo c/ 80 c.os; 15 lenços de seda; 
3 libras e 3 quartas de linha de 
algodão; 8 maços de botões de linhas 
de algodão; 20 barris c/ 80 dúzias de 
garrafas de cerveja 

99$821 Liverpool Escuna ingl. 
Christiana 

14 Jan. António Silveira 
da Graça 

1 cx. de açúcar mascavado c/ 34 @ 6$800 Gibraltar Iate port. Bom 
Jesus 

16 Jan. "     " 8 peças de baetas cores comuns c/ 605 
c.os; 6 peças de pano grosso c/ 293 
c.os; 6 peças de baetão cores comuns 
c/ 312 c.os; 40 peças de panino c/ 400 
v.as; 10 peças de chita grossa c/ 373 
c.os; 20 meias peças de lila ordinária 
c/ 490 c.os 

146$370 Londres (via 
S. Miguel) 

Caíque port. De 
M.e Victorino 
José  

10 Abr. "     " 1 peças de baetão comum c/ 32 c.os 3$840 Madeira Escuna port. 
Providencia 

14 Abr. Simplicio José 
Pinheiro 

16 @ cera bruta 15$360 Cabo Verde Escuna port. 
Bom Conceito 

15 Abr. António Silveira 
da Graça 

1 cx. de açúcar branco c/ 28 @ 11$200 Gibraltar Iate port. Bom 
Jesus 

" João José da 
Rosa 

2 peças de bombazina preta c/ 74 c.os; 
2 peças e 1 retalho de pano ordinário 
c/ 63 c.os; 2 retalhos baetão c/ 24 c.os 

13$770 Londres (via 
Madeira) 

Iate port. 
Conceição 

" António Silveira 
da Graça 

3 cx.s de açúcar branco c/ 98 @ 39$200 Gibraltar Iate port. Bom 
Jesus 

19 Abr. Thomas Cope 120 molhos de vergalhãozinho de 
ferro; 3 meias peças de pano fino c/ 83 
c.os; 3 barris de munição c/ 47 @; 18 
toneladas de pedra de cal; 35 canastras 
de loiça de pó de pedra; 1 peça de 
pano entrefino de meia largura c/ 48 
c.os; 3 peças de pano entrefino c/ festo 
c/ 75 c.os; 5 peças de pano grosso c/ 
festo c/ 129 c.os; 15 c.os de fazenda 
para coletes; 1 baúzinho c/ ferragens 
sortidas; 6 quartolas c/ vidros sortidos; 
4 peças de guingão c/ 104 c.os; 1 peça 

273$888 Liverpool Escuna ingl. 
Ligeira 
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de chita c/ 37 c.os; 4 peças de escórcia 
c/ 23 v.as; 8 peças de rendas c/ 170 
v.as; 3 peças de fazenda de algodão c/ 
110 v.as; 15 barris de arenques; 10 
barricas de cerveja c/ 70 dúzias de 
garrafas; 3 paus de mogno 

20 Abr. Hilário Alton 1 barrica c/ ferragens sortidas; 6 
dúzias de peles de marroquim de 
cores; 2 peças de alcatifa de meia 
largura c/ 50 c.os; 6 peças de casimira 
ordinária c/ festo c/ 42 c.os; 3 peças de 
pano entrefino c/ 23 c.os; 1 retalho de 
pano entrefino c/ 15 c.os; 3 peças de 
baetinha de meia largura c/ 76 c.os; 8 
pares de castiçais de casquinha; 3 
relógios pequenos de mesa; 3 bandejas 
de ferro; 3 dúzias de canivetes; 6 
dúzias de pares de meias de algodão; 4 
dúzias de meias de laia; 50 pares de 
botas; 5 resmas de papel comum 

73$761 Liverpool Ber.m ingl. 
Expedição 

25 Abr. "     " 95 bandejas pequenas de ferro; 9 
peças de baetinha de meia largura c/ 
360 c.os; 1 retalho de pano fino c/ 32 
c.os; 3 peças de baeta azul c/ 80 c.os; 
2 peças de pano grosso c/ meia largura 
c/ 59 c.os; 16 cobertores de lã 
pequenos; 9 peças de pano ordinário c/ 
festo c/ 115 c.os; 2 peças de casimira 
ordinária c/ 50 c.os; 2 retalhos de 
droga riscados c/ 53 c.os; 14 canastras 
de loiça; 1 barrica de loiça; 96 chapéus 
redondos, sortidos 

93$258 Liverpool Ber.m ingl. John 

19 Mai. Hilário Alton 23 v.as de panino verde; 11 c.os de 
chita grossa; 3 lenços grossos para 
tabaco; 19 cortes de coletes; 6 cortes 
de vestidos de cassa bordada para 
mulher c/ 21 v.as; 7 xales brancos 
pequenos 

8$250 Inglaterra Ber.m ingl. 
Expedição 

18 Jun. Benjamim Cope 20.500 pés de tabuado e barrotes; 7 
barris de carne de vaca; 83 quintais de 
bacalhau; 5.000 aduelas de pipa; 2.400 
aduelas de barrica; 1.900 aduelas de 
barril; 10 barris de salmão; 5 barris de 
cavalas; 11 barris de arenques; 23 
peças de cabos c/ 20 quintais e meio; 1 
barril e 1 caixote c/ 136 arráteis de 
cera bruta; 10 barris de breu; 54 barris 
de alcatrão; 10 barris c/ 30 @ de 
pregos; 1 barril c/ roxo terra; 1 caixote 
c/ ferragens; 10 caixotes c/ 300 
arráteis de espermacete; 24 chapéus; 
24 chapéus entrefinos; 20 barris 
pequenos c/ sardas e salmão; 168 
chapéus grossos; 10 pipas em molhos; 
662 espeques 

101$818 Necobury 
Port 
(Newbury ?) 

Escuna amer. 
Four Sisters 

25 Jun. José Maria 
Andrade 

7 caixotes c/ 540 vidros 2$700 New York Escuna port. 
Noticia Felis 

" Hilário Alton 12 bandejas de ferro sortidas; 1 barrica 
c/ vidros; 1 barrica c/ 1 serviço de 
loiça; 28 peças de duraque preto c/ 

116$946 Dublin Escuna ingl. 
Londres 
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840 c.os; 3 peças de pano rei c/ 127 
v.as; 27 peças de panino c/ 328 v.as; 
10 peças de esguião c/ algodão e linho 
c/ 150 v.as; 8 xales de chita; 201 
lenços ordinários  pintados; 3 peças de 
riscadilho c/ 40 c.os; 21 peças de chita 
ordinária c/ 693 c.os; 1 peça de fustão 
c/ 15 c.os; 1 peça de baetinha branca 
ordinária c/ 54 c.os 

26 Jun. José Borges 192 arráteis de cera bruta 5$760 New York Escuna port. 
Noticia Felis 

27 Jun. João Marcelino 
Mesquita 
Pimentel 

20 barris de azeite de peixe c/ 800 
canadas; 15 barris de alcatrão 

36$500 " "     " 

" José Narciso 
Lopes 

100 peças de morim ordinário c/ 1.000 
v.as; 41 peças de ganga de cores c/ 
1.705 c.os; 25 peças de bombazina 
ordinária c/ 964 c.os; 132 chapéus de 
sol de panino, ordinários  

130$462 Londres (via 
Madeira) 

Escuna port. 
Providencia 

1 Jul. Adriano José 
Maria 

4.183 arráteis de bacalhau; 6.500 
aduelas de barril; 12 barris pequenos 
c/ azeite de peixe c/ 413 canadas; 20 
barris de breu; 45.000 pés de tabuado; 
11 barris de pregos c/ 66 @ 

135$157 ( ?) Escuna amer. 
Anna 

" Guilherme Riggs 2.000 pés de tabuado 18$000 " "     " 
9 Jul. António Silveira 

da Graça 
5 cx.s de açúcar branco c/ 179@ 71$600 Gibraltar Iate port. Bom 

Jesus 
17 Jul. Tomé de Castro 3 cx.s de açúcar branco c/ 123 @; 7 

pranchões do Brasil 
59$700 Pernambuco Ber.m port. 

Activo 
23 Jul. António José 

Maria 
7.500 pés de tabuado 13$500 Nerrburi 

(Newbury ?) 
Ber.m amer. 
Olive 

26 Jul. José António 
Moniz Tavares 

5 cx.s e 4 barris de açúcar branco c/ 
264 @; 4 barris de açúcar mascavado 
c/ 32 @; 600 peles de cabra muito 
inferiores; 8 meios de sola 

124$800 Pernambuco Ber.m port. 
Activo 

4 Ago. António Silveira 
da Graça 

1 cx de açúcar branco c/ 31 @ 12$400 Gibraltar Iate port. Bom 
Jesus 

" "     " 10 barricas de arroz c/ 160 @; 6 pipas 
de vinho tinto 

9$331   

9 Ago. "     " 1 cx. de açúcar branco c/ 20 @ 8$000 " "     " 
7 Out. António Inácio 1 barril de azeite de peixe c/ 37 

canadas 
1$480 Baía Ber.m S. Bento 

Ligeiro 
" José de Sousa 1 barril de azeite de peixe c/ 35 

canadas 
1$400 " "      

" Miguel Inácio 1 saca de arroz c/ 5 @; 2 sacas de 
farinha de pau c/ 6 @; 1 ancorote c/ 20 
canadas de azeite de peixe; 1 barrica 
de mel c/ 72 canadas; 3 fechos e 3 
caras de açúcar branco c/ 27 @ 

12$944 " "     " 

10 Out. António Dutra 30 vaquetas; 3 barris de azeite de 
peixe c/ 120 canadas 

7$800 " "     " 

" Manuel Machado 
Homem 

1 barril de azeite de peixe c/ 25 
canadas 

1$000 " "     " 

11 Out. D. Rita de 
Ornelas 

1 negrinho e 1 negrinha c/ os nomes 
de Joaquim e Maria 

10$000 " "     " 

13 Out. Mateus Correia 3 sacas de arroz c/ 12 @; 10 meias 
caras de açúcar  c/ 5 @ 

3$152 " "     " 

15 Out. D. Margarida de 
Betencourt 

1 escravo pequeno de nome Francisco 5$000 Rio de 
Janeiro 

? 
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21 Out. Mateus José 1 eixo do Brasil; 3 pedras de amolar 1$040 Baía Ber.m S. Bento 
Ligeiro 

22 Out.. António Tomás 
de Aquino 

1 barril de mel c/ 2 almudes; 1 fecho e 
cara e meia de açúcar branco c/ 4 @; 1 
pipa de azeite de peixe c/ 150 canadas 

8$440 " "     " 

" António Martins 
Coelho 

1 pipa de azeite de peixe c/ 160 
canadas; 1 eixo 

6$720 " "     " 

23 Out. António Silveira 
da Graça 

5 cx.s açúcar branco c/ 201 @; 2 cx.s 
açúcar mascavado c/ 65 @ 

93$600 Gibraltar Iate port. Bom 
Jesus 

" Narciso Xavier 
Brum 

22 bocados de pau vermelho c/ 2 
quintais 

$300 Cabo Verde 
 

Escuna port. 
Bom Conceito 

24 Out. Joaquim José 
Pinheiro 

1 barril de azeite de peixe c/30 
canadas; 1 barril de açúcar branco c/ 4 
@ 

2$800 Baía Ber.m port. S. 
Bento Ligeiro 

" Benjamim Cope 3 barris de cera bruta c/ c/ 11 @; 23 
caixotes de velas de sebo; 1 barrica de 
bacalhau c/ 19 @; 4 barris de azeite de 
peixe c/ 325 canadas; 111 barris de 
peixe; 3 barrilinhos de óleo c/ 102 
canadas; 2 caixotes de chocolate c/ 84 
libras; 3 barris c/ 40 alqueires de 
linhaça; 7 milheiros de aduela de pipa; 
2 milheiros de aduela de quartola; 
24.000 pés de tabuado 

116$680 Newbury Port Ber.m amer. 
Quatro Irmãos 

4 Nov. João José 400 peles de cabra 8$000 Pernambuco Ber.m port. 
Activo 

" Martiniano 
Evaristo Serpa 

4 vaquetas; 3 barris de azeite de peixe 
c/114 canadas 

4$960 Baía Ber. m port. S. 
Bento Ligeiro 

5 Nov. Tomé de Castro 14 peças de linhagem muito grossa c/ 
200 v.as 

2$000 Holanda Ber.m hol. D. 
Nancy 

27 Nov. Adriano José 
Maria 

2 barris de azeite de peixe c/ 100 
canadas; 2 barris de óleo c/ 120 
canadas; 20 barris de alcatrão; 1.636 
aduelas de barril; 129.670 pés de 
tabuado 

249$842 (?) Escuna amer. 
Anna 

18 Dez. Thomas Cope 47 pás de ferro; caldeirões pequenos c/ 
4 @ e 14 arráteis; 58 cobertores de 
papa muito ordinários; 5 peças de 
baetinha branca estreita c/ 233 c.os; 6 
peças de riscadilho grosso para 
colchões c/ 324 c.os; 5 peças de 
panino ordinário c/ 45 v.as; 4 peças de 
cassa ordinária c/ 33 v.as; 1 peça de 
metim c/ 33 c.os; 1 peça de casimira 
de cordãozinho c/ 19 c.os; meia peça 
de pano fino c/ 15 c.os; 22 dúzias de 
pares de meias de algodão; 2 peças e 
meia de pano fino c/ 75 c.os; 6 xales 
grandes; 46 chapéus pequenos para 
rapaz; 1 barril c/ ferragens; 36 
bandejas sortidas; 120 garrafas de 
cerveja; 1 molho de vergalhãozinho de 
ferro c/ 111 @; 4 quartolas e 1 barril 
de vidros sortidos 

170$712 Liverpool Chalupa ingl. 
Francis 

" José Narciso 
Lopes 

13 meias peças de baeta cores comuns 
c/ 650 c.os; 2 peças de baeta cor fina 
c/ 100 c.os; 6 peças de bombazina c/ 
258 c.os; 2 peças de baetinha preta c/ 
96 c.os; 8 peças de gangas c/ 320 c.os; 
2 peças de durante preto c/ 80 c.os; 6 

91$110 Inglaterra 
(via Madeira) 

Iate port. 
Conceição 
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peças de baetão preto c/ 228 c.os 
" "     " 24 cobertores de papa; 6 peças de 

baetinha c/ 240 c.os; 4 peças de 
casimira c/ 139 c.os; 4 peças de saeta 
preta c/ 160 c.os; 1 peça de lila c/ 40 
c.os; 8 peças de pano ordinário c/ 242 
c.os; 8 peças de pano fino c/ 214 c.os; 
72 pares de meias de algodão; 144 
pares de meias de algodão para 
homem; 24 pares de meias de seda; 25 
c.os de meia de laia; 48 pares de meias 
de laia preta 

159$440 Liverpool Chalupa ingl. 
Lady Atley 

19 Dez. Thomas Cope 25 meias canastras de loiça; 5 @ de 
queijos; 22 dúzias de garfos e facas; 6 
dúzias de navalhas ordinárias; 6 facas 
e garfos de trinchar; 624 garrafas de 
cerveja; 108 bandejas de charão; 4 
barris de arenques 

82$060 Liverpool Chalupa ingl. 
Lady Atley 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de  Angra, Direitos, 1817, mç. n.º 13. 
 

QUADRO XVI 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1818 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

3 Jan. Hilário Alton 1 peça de pano fino c/ 26 c.os; 2 
retalhos de pano entrefino c/ 39 c.os; 4 
peças de lila muito grossa c/ 106 c.os; 
2 retalhos de lapim muito inferior; 6 
dúzias de camisas grossas para 
marujos; 36 barretes de lã; 1 maço de 
alfinetes; 40 @ de queijos; 100 
chapéus redondos muito grossos; 6 
canastras de loiça de pó de pedra; 18 
peças de cabos c/ 24 quintais; 306 
canadas de azeite de peixe; 1 quartola 
c/ vidros sortidos; 2 canastras de loiça 

110$265 Inglaterra Escuna ingl. 
Speculation 

5 Jan. António Silveira 
da Graça 

14 peças de baetão comumc/802 c.os; 
9 peças de baetas comuns c/ 420 c.os; 
2 peças de baeta cor de rosa c/ 94 c.os; 
14 peças de pano ordinário c/ 414 
c.os; 50 peças de pano rei c/ 1.000 
v.as; 40 molhos de arcos de ferro c/ 
200 arcos; 10 barris de pregos c/ 1.664 
arráteis; meia peça de pano fino c/ 20 
c.os; 13 peças de durante e saeta, cores 
comuns c/ 507 c.os; 4 peças de 
durante e saeta escarlate c/ 156 c.os; 
14 peças de bombazina c/ 623 c.os; 50 
peças de lila c/ 1.950 c.os; 2 peças de 
belbutina c/ 70 c.os; 4 peças de ganga 
c/ 258 c.os; 6 peças de fustão c/ 263 
c.os; 1 peça de veludilho c/ 49 c.os; 20 
peças de filó ordinário c/ 266 c.os; 42 
peças de morim c/ 401 v.as; 40 peças 
de chita c/ 1.493 c.os; 13 canastras de 
loiça de pó de pedra 

564$415 " Chalupa ingl. 
Lady Stanley 

9 Jan. Hilário Alton 20 dúzias de garrafas de cerveja; 3 
dúzias de pares de sapatos para 
homem; 20 @ de carne de vaca 

8$760 " Escuna in gl. 
Speculation 

30 Jan. Thomas Cope 2 peças e meia de pano fino c/ 70 c.os; 165$204 Bristol Chalupa ingl. 
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500 vidros de quarto; 500 vidros de 
meia folha; 4 barris c/ 176 libras de 
manteiga; 693 @ de ferro 
vergalhãozinho; 90 @ de queijos 

Hunter  

11 Fev. António Silveira 
da Graça 

18 sacas de algodão em rama c/ 85 @; 
574 arráteis de arroz; 34 @ e meia de 
café; 162 meios de sola; 2.350 canadas 
de azeite de peixe; 6 rebolos e 2 
pedaços de pedra de amolar; 16 eixos; 
17 @ e meia de cola; 2 cx.s de açúcar 
mascavado c/ 63 @; 1.349 @ e meia 
de açúcar branco; 280 aduelas para 
tonel 

762$630 Baía Sumaca S. Bento 
Ligeiro 

25 Fev. António Silveira 
da Graça 

2 cx.s de açúcar c/ 77 @ 15$400 " "     " 

4 Mar. João Marcelino 
Mesquita 
Pimentel 

20 canastras de loiça de pó de pedra 50$316 Plymouth Escuna ingl. 
Maria 

7 Mar. "     " 208 @ bacalhau 24$960 " "     " 

28 Abr. António Silveira 
da Graça 

3 cx.s de açúcar branco c/ 99 @ 39$800 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

4 Mai. Adriano José 
Maria 

10 barris de farinha de trigo c/ 55 @; 5 
barris de farinha de centeio c/ 27 @; 4 
caixotes de velas c/ 96 arráteis; 9 
barris de graxa e manteiga c/ 316 
arráteis; 34.519 pés de tabuado e 
barrotes; 7 barris de azeite de peixe c/ 
300 canadas 

80$223 E.U.A. Escuna amer. 
Four Sisters 

7 Mai. José Joaquim 
Mendes 

60 meias peças de baeta c/ 2.640 c.os; 
32 meias peças de baetão comum c/ 
1.114 c.os; 24 meias peças de pano 
grosso c/ 421 c.os; 45 cobertores de 
papa; 4 peças de holanda crua para 
forros c/ 120 c.os; 16 peças de lila 
ordinária c/ 608 c.os 

340$650 Liverpool Chalupa ingl. 
Maria 

8 Mai.. João Jacinto 
Lopes 

19 canastras de loiça de pó de pedra 
ordinária 

40$311 " "     " 

16 Mai. João Machado da 
Luz 

2 @ e 25 arráteis de goma $890 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

18 Mai. Benjamim Cope 20 caixotes de velas de sebo c/ 1.740 
arráteis; 87 quintais de bacalhau; 14 
barris de bolacha grossa c/ 14 @; 12 
barris de pregos c/ 1.008 arráteis; 8 
barris de alcatrão; 5 barris de breu; 1 
fardo c/ 190 peças de pano rei 
ordinário c/ 2.250 v.as; 24 barricas em 
molhos; 6 milheiros de ripa de pinho; 
1 cx. c/ vidros; 8.000 telhas de pau 

104$220 E.U.A. Escuna amer. 
Quatro Irmãos 

20 Mai. João Marcelino 
Mesquita 
Pimentel 

2.000 aduelas de pipa; 4.000 aduelas 
de barril e fundagem 

12$000 New York Escuna port. 
Noticia Felis 

25 Mai. Thomas Cope 16 peças de chita c/ 480 c.os; 2 peças 
de metim ordinário c/ 80 c.os; 130 v.as 
de toalhas adamascadas ordinárias; 7 
peças de lila ordinária c/ 240 c.os; 36 
peças de panino c/ 346 v.as; 9 peças 
de fustão branco ordinário c/ 360 c.os; 
5 peças de metim ordinário c/ 160 
c.os; 3 peças de baeta azul c/ 256 c.os; 

287$263 Liverpool Escuna ingl. 
Fama 
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20 peças de belbute preto ordinário c/ 
580 c.os; 14 c.os de pano fino; 132 
pares de meias de algodão para rapaz; 
72 pares de meias de laia; 2 peças de 
esguião de algodão grosso c/ 35 v.as; 
3 peças de escórcia c/ 22 v.as; 239 
chapéus para homem, ordinários; 3 
peças de pano entrefino c/ 81 c.os; 3 
peças de pano fino c/ 80 c.os; 3 
quartolas de vidros sortidos; 6 
canastras de loiça; 3 peças de fustão c/ 
97 c.os; 3 peças de riscado de algodão 
c/ 600 c.os; 6 barris de arenques; 214 
arcos de ferro para pipa e barril; 53 
quintais e 16 arráteis de ferro 

27 Mai. Adriano José 
Maria 

65.500 pés de tabuado 117$900 Portland Escuna amer. 
Eulice 

1 Jun. António Moniz 
Tavares 

40 meios de sola; 3 cx.s de açúcar 
mascavado c/ 121 @; 2 cx.s de açúcar 
branco c/ 103 @ 

69$400 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

6 Jun. Hilário Alton 1 peça de baetão ordinário c/ 53 c.os; 
18 chocolateiras de ferro; 16 
frasquinhos c/ graxa para botas; 12 
bandejas de charão; 6 castiçais de 
folha de flandres; 9 peças de 
riscadilho grosso c/ 101 c.os; 2 peças 
de damasco para toalhas c/ 24 v.as; 4 
peças de lenços pintados c/ 64; 17 
peças de panino ordinário c/ 325 v.as; 
3 peças de brim grosso c/ 144 v.as; 1 
peça de fustão c/ 80 c.os; 51 peças de 
chita ordinária c/ 1.700 c.os; 2 peças 
de filó c/ 9 v.as; 4 peças de riscadilho 
grosso c/ 130 c.os; 1 peça e meia de 
belbutina ordinária c/ 102 c.os; 3 
meias peças de pano ordinário c/ 82 
c.os; 17 cortes de jaqueta de lã; 7 
retalhos de lã para jaquetas c/ 27 c.os; 
18 peças de lila ordinária c/ 540 c.os; 
1 peça de metim c/ 79 c.os; 1 barril c/ 
10 @ e meia de pregos; 28 quintais de 
vargalhãozinho de ferro; 4 quartolas 
de bacalhau c/ 28 quintais; 2 fardos de 
linho em rama c/ 6 @; 3 peças de 
cabos c/ 1 quintal 

218$763 Inglaterra Ber.m ingl. 
Clyde 

18 Jun. Hilário Alton 20 libras de linhas grossas; 67 pares de 
meias de laia grossas; 179 v.as de 
panino; 33 v.as de garça grossa; 20 
lenços de garça pretos; 1 barrica de 
aguardente de cana c/ 100 canadas 

21$184 Inglaterra Escuna ingl. 
Maria 

23 Jun. Adriano José 
Maria 

45 @ de carne de vaca 2$880 Portland Escuna amer. 
Eulice 

6 Jun. Hilário Alton 1 peça de cabo c/ 2 @ e meia $675 Inglaterra Ber.m ingl Clyde 

17 Ago. Benjamim Cope 3 meias peças de pano ordinário c/ 65 
c.os; 1 peça de pano fino c/ 29 c.os; 1 
peça de fustão c/ 36 c.os; 22 peças de 
chita grossa c/ 601 c.os; 6 peças de 
lenços de cassa grossa c/ 72; 6 peças 
de baetinha c/ 210 c.os; 4 cobertas de 

68$022 Cidade do 
Porto 

Escuna ingl. 
Euterpe 



 84

cama; 60 chapéus grossos para 
rapazes; 36 chapéus entrefinos para 
rapazes; 122 chapéus grossos para 
homem; 12 chapéus entrefinos para 
homem; 5 barris de arroz c/ 896 
arráteis 

2 Out. Thomas Cope 15 peças de belbutina ordinária c/ 429 
c.os; 15 peças de bombazina preta c/ 
426 c.os; 12 peças de lila ordinária c/ 
460 c.os; 12 peças de lila muito 
ordinária c/ 460 c.os; 30 meias peças 
de esguião ordinário c/ 345 v.as; 10 
peças de linhagem c/ 280 v.as; 2 peças 
de fustão branco c/ 69 c.os; 30 peças 
de panino ordinário c/ 260 v.as; 180 
pares de meias de algodão ordinárias; 
96 chapéus redondos ordinários; 1 
barril de alvaiade grossa c/ 448 
arráteis; 1 barril c/ 2 @ de salitre; 1 
peça de pano ordinário c/ 36 c.os; 397 
panelas de ferro c/ 107 @ 

176$451 Liverpool Chalupa ingl. 
Alpha 

8 Out. Thomas Cope 248 bandas e 80 molhos de 
vergalhãozinho de ferro c/ 280 @ e 
meia; 80 molhos de arcos para pipa c/ 
480 arcos 

50$715 Liverpool Chalupa ingl. 
Alpha 

21 Out. Amaro de Sousa 3 barris de açúcar mascavado c/ 16 @ 3$200 Vila da 
Victoria 

Escuna port. 
Bom Conceito 

22 Out. Joaquim 
Marianno 
Rodovalho 

1 pipa c/ 36 @ de açúcar mascavado; 
1 barrica de açúcar branco c/ 12 @ 

12$000 " "     " 

23 Out. Narciso Xavier 
Brum 

1 pipa de mel c/ 19 almudes; 5 paus de 
madeira do Brasil 

4$280 " "     " 

16 Nov. Hilário Alton 1.974 @ de bacalhau 98$700 Terra Nova Escuna ingl. 
Minerva 

10 Dez. João Jacinto 
Lopes 

37 canastras de loiça de pó de pedra 142$570 (?) Galeota ingl 
(Petterel) 

16 Dez. Mateus Correia 3 sacas de arroz c/ 11 @; 2 barris de 
azeite de peixe c/ 40 canadas; 2 fechos 
de açúcar branco c/ 6 @; 1 saca de 
algodão c/ 3 @ e meia 

7$744 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

" Victorino José da 
Costa 

1 quartola de azeite de peixe c/ 180 
canadas; 2 sacas de arroz c/ 8 @ 

7$968 " "     " 

" João Vieira 
Nunes 

1 pipa de azeite e peixe c/ 190 canadas 7$600 " "     " 

17 Dez.. João Mauricio 2 cx.s de açúcar branco c/ 67 @; 3 
sacas de arroz c/ 10 @; 30 vaquetas 

30$760 " "     " 

18 Dez. Hilário Alton 3 caixotes c/ 432 chapéus redondos 
sortidos 

61$650 Whiteven ? Galeota ingl. 
Petterrel ? 

" Cónego Luís do 
Canto 

1 fecho de açúcar branco c/ 5@ 2$000 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

" P.e João Moniz 
Coelho 

5 vaquetas; 1 saquinha de arroz c/ 2 
@; 1 barril azeite de peixe c/ 20 
canadas 

1$492 " "     " 

" Joaquim Mendes 
de Brito 

3 fechos de açúcar branco c/ 14 @; 18 
vaquetas 

7$400 " "     " 

" Manuel Inácio 2 fechos de açúcar branco c/ 12 @; 1 
saquinha de arroz c/ 2 @ 

4$992 " "     " 

19 Dez. António Dutra 20 vaquetas; 2 barris de azeite de 
peixe c/ 60 canadas; 1 barril de 
aguardente c/ 30 canadas 

5$300 " "     " 



 85

" José António da 
Silveira 

1 saca de algodão em rama c/ 1 @ e 
30 libras; 2 meias caras de açúcar 
branco 

1$888 " "     " 

" Victorino José da 
Costa 

1 saca de cola c/ 2 @ e 14 arráteis; 1 
barrica de azeite de peixe c/ 60 
canadas 

3$024 " "     " 

" Teodoro José da 
Fonseca 

2 barris de azeite de peixe c/ 60 
canadas; 1 saca de arroz c/ 2 @ 

2$592 " "     " 

23 Dez. Afonso José 
Maria 

2 sacas de arroz c/ 8 @; 1 saca de café 
c/ 2 @; 1 fardo de algodão em rama c/ 
5 @ 

5$632 " "     " 

" José de Sousa 27 aguilhadas muito ordinárias e 2 
pedaços de pedra de amolar 

$524 " "     " 

" Mateus Correia 1 saquinha de algodão c/ 1 @ e meia 1$152 " "     " 
" Victorino José da 

Costa 
1 fecho de açúcar branco c/ 4 @ 2$600 " "     " 

" Lourenço 
Marques 

8 meios de sola; 2 barrilinhos de azeite 
de peixe c/ 40 canadas; 4 meias caras 
de açúcar; 2 barris de mel c/ 3 
almudes; 2 ancorotes de aguardente c/ 
40 canadas 

4$760 " "     " 

" Hilário Alton 25 chapéus redondos para homem e 
rapaz; 57 peças de lila; 5 barris de 
pregos; 2 canastras e 2 barricas de 
loiça de pó de pedra; 2 caixotes c/ 
bandejas sortidas de papelão e ferro; 3 
barricas de loiça vidrada muito 
inferior; 110 caldeirões de ferro c/ 34 
@ 

129$600 Porto de 
Whitehaven 

Galeota ingl. 
Petter 

29 Dez. Thomas Cope 20 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
caixote c/ várias peças de casquinha; 1 
caixote c/ bandejas de charão; 20 
peças de pano grosso c/ 472 c.os; 1 cx. 
c/ 100 chapéus entrefinos; 1 baú c/ 10 
peças de panino e 12 de lila; 1 baú de 
quinquilharias; 2 barris de munição 
para caçar c/ 28 @; 2 barris de 
alvaiade; 1 quartola de caparrosa c/ 11 
quintais ingleses; 1 barril de zarcão; 1 
barril de ferros de engomar; 2 caixões 
de ferragens; 1 caixote pequeno c/ 
casquinha; 1 cx. c/ 4 dúzias de 
guarnições de panino 

297$140 Liverpool Chalupa ingl. 
Amigos 

" António da Silva 
Castanho 

32 peças de lila; 4 peças de panino 47$190 " "     " 

30 Dez. Tomás José da 
Silva 

21 toneladas de carvão de pedra; 227 
panelas de ferro; 175 frigideiras; 17 
barris c/ 56 dúzias de garrafas de 
cerveja; 1 caixão c/ 127 guarnições de 
panino; 1 quartola c/ 17 chapéus 
sortidos; 20 canastras de loiça de pó 
de pedra; 1 caixote c/ 30 dúzias de 
lenços de cores; 1 caixote c/ 20 peças 
de lila muito grossa; 1 fardo c/ 4 peças 
de baetão; 6 peças de pano grosso de 
meia largura; 1 fardo c/ 4 peças de 
pano ordinário; 7 peças de pano 
ordinário de meia largura; 1 peça de 
casimira grossa;  

288$222 " Escuna ingl. 
Endeavour 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1818, mç. n.º 14. 
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QUADRO XVII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA - 1819 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

2 Jan. Pedro Gonçalves 
Franco 

8 sacas de arroz c/ 31 @; 1 cx. de 
açúcar branco c/ 49 @ 

22$576 Vila da 
Victoria 

Sumaca S. Bento 
Ligeiro 

" António da Silva 
Castanho 

7 baús c/ 72 peças de lila, 26 peças de 
panino, 50 peças de chita 

90$780 Liverpool Chalupa ingl. 
Aurora 

" Thomas Cope 50 camisas, 34 jaquetas de lã, 8calças, 
2 peças de riscado, 2 peças de cassa, 
12 cortes de calças, 1 jaqueta 

34$950 Madeira Escuna port. 
Luzitana Felis 

8 Jan. "     " 18 peças de cassa, 11 peças de 
escórcia, 15 peças de cassa, 6 peças de 
panino, 6 dúzias de lenços de cassa, 5 
peças de panino riscado, 18 vestidos 
de mulher, 33 dúzias de marotinhos, 1 
caixão c/ 22 colchas de algodão, 20 
peças de pano rei, 18 dúzias de pares 
de meias, 6 arráteis de alfinetes, 1 
milheiro de agulhas, 1 caixão c/ 5 
peças de linho grosso, 6 peças de 
esguião de linho, 10 peças de lila, 1 
caixão c/ 23 peças de chita, 26 dúzias 
de xales, meia peça de fazenda de 
meia para calças, 1 fardo c/ 4 peças de 
pano, 6 peças de durante 

190$335 Liverpool Chalupa ingl. 
Dois Irmãos 

" Hilário Alton 1 caixão c/ 5 cobertas de cama, 10 
peças de panino, 4 peças de chita, 1 
peça de metim acolchoada; 1 caixão c/ 
4 cobertas de cama de algodão, 1 peça 
de pano de linho, 6 peças de panino, 7 
peças de chita, 2 cobertas de cama, 2 
peças de panino, 1 peça de metim, 1 
peça de pano de linho, 6 peças de chita 
1 peça de panino, 1 peça para 
guardanapos, 2 peças de riscado, 11 
xales, 1 peça de fustão, 1 peça de pano 
branco para colchão, 1 coberta de 
cama; 1 caixão c/ 13 peças de panino, 
18 xales, 3 peças de lenços pequenos, 
9 xales; 1 caixote c/ 6 peças de chita, 
10 mantas, 10 peças de chita, 4 peças 
de linho grosso, 16 peças de pano de 
linho, 3 peças de panino, 1 peça de 
toalhas, 1 peça para guardanapos, 1 
peça de fustão; 1 fardo c/ 7 peças de 
pano; 1 fardo c/ 8 peças de pano; 1 
fardo c/ 5 peças de baetão; 1 fardo c/ 7 
peças de pano; 3 barricas c/ vidros 
sortidos 

317$400 Ilha do 
Homem 
(Man) 

Chalupa ingl. 
Diamante 

18 Jan. Thomas Cope 25 canastras de loiça de pó de pedra; 2 
barris de pregos 

76$380 Liverpool Chalupa ingl. 
Dois Irmãos 

23 Jan. "     " 1 cx. c/ 3 peças de riscado, 4 peças de 
lila, 5 peças de bombazina; 2 caixões 
c/ 144 chapéus; 1 pacote c/ 10 peças 
de lila, 1 toalha adamascada, 1 peça de 
metim, 12 lenços de cor, 2 peças de 
esguião de algodão; 1 caixote c/ várias 
peças de casquinha; 6 paus de mogno; 
12 canastras de loiça; 2 caixões c/ 72 

127$672 " Chalupa ingl. 
Friends 
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chapéus 
27 Jan. António Silveira 

da Graça 
1 fardo c/ 13 peças de pano; 1 fardo c/ 
7 peças de baetão preto; 7 peças de 
pano de cores;  1 fardo c/ 22 peças de 
pano; 1 fardo c/ 13 peças de baetas 
sortidas;  1 fardo c/ 4 peças de baetas 
sortidas; 4 barris de pregos; 1 baú c/ 
14 peças de lila, 5 resmas de papel, 10 
peças de durante, 2 peças de lenços, 3 
peças de guingão, 8 peças de cassas 
abertas; 1 baú c/ 14 peças de lila preta, 
49 peças de filó de algodão; 1 baú c/ 
14 peças de lila preta, 16 peças de filó 
de algodão, 6 peças de cassa aberta, 1 
resma de papel, 4 peças de durante, 12 
dúzias de lenços de algodão; 1 baú c/ 
50 peças de panino branco, 3 peças de 
lenços de cassa; 1 baú c/ 26 peças de 
panino branco e 16 pretas; 1 baú c/ 5 
peças de casimiras, 5 peças de lenços, 
3 peças de lila preta; 1 baú c/ 10 peças 
de lila preta; 1 baú c/ 10 peças de lila 
preta; 1 baú c/ 10 peças de lila; 1 baú 
c/ 10 peças de lila; 1 baú c/ 14 peças 
de panino, 2 peças de guingão, 2 peças 
de estofo de príncipe, 1 peça de lila; 1 
cx. c/ 48 chapéus; 1 cx. c/ 48 chapéus; 
1 baú c/ 12 peças de bombazina, 2 
peças de ganga, 56 peças de fustão, 6 
peças de metim, 1 peça de fustão 
acolchoado; 1 bau c/ 6 peças de lenços 
de panino, 40 peças de chita, 6 peças 
de lenços de cores; 1 baú c/ 50 peças 
de chita, 1 peça de fustão, 1 peça de 
lenços; 1 baú c/ 14 peças de lila, 4 
resmas de papel, 10 peças de durante, 
10 dúzias de pares de luvas de 
camurça, 3 peças de lenços, 2 peças de 
cassa, 11 gigas de loiça; 10 caixotes 
de  vidros para vidraça; 132 panelas de 
ferro; 20 molhos de arcos de ferro; 10 
celhas de aço; 5 toneladas de carvão 
de pedra 

971$128 Liverpool Chalupa ingl. 
Virgem 

1 Mar. José Narciso 
Lopes 

10 gigas de loiça, duas barricas c/ 
vidros sortidos; 400 panelas de ferro; 
1 baú c/ 12 peças de chita, 3 xales de 
chita, 1 dúzia de luvas de pelica para 
mulher, 2 dúzias de luvas para 
homem, 7 peças de cassa lavrada, 6 
xales de cassa bordados, 16 lenços de 
cores, 3 peças de durante, 1 peça de 
saeta; 1 baú c/ 4 peças de bombazina, 
1 peça de belbutina, 8 peças de lila, 3 
xales e chita, 3 peças de durante, 2 
peças de saeta; 1 caixão c/ 1 peça de 
pano fino, 2 peças de lila, 12 peças de 
panino; 1 fardo c/ 12 peças de baeta; 1 
fardo c/ 6 peças de baetão; 1 fardo c/ 
18 peças de pano grosso, 4 peças de 
casimira; 1 fardo c/ 16 peças de lila, 6 

520$200 " Chalupa ingl. 
Aurora; Ber.m 
ingl. Dandy 
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peças de saeta 
2 Mar. Benjamim Cope 1 baú c/ 4 peças de baetinha ordinária, 

2 peças de fustão, 2 peças de durante, 
15 toalhas adamascadas, 12 
guardanapos, adamascados; 1 cx. c/ 33 
peças de esguião de algodão; 1 cx. c/ 5 
peças de belbutina. 3 peças de fustão, 
96 xales, 16 dúzias de suspensórios, 
22 peças de escórcia; 1 caixote c/ 4 
peças de pano fino, 3 meias peças de 
casimira; 1 caixote c/ 43 chapéus, 3 
peças de lila; 1 caixote c/ 32 maços de 
alfinetes, 12 peças de durante; 8 barris 
de manteiga; 6 canastras de loiça; 4 
fardos c/ 3 peças de baeta muito 
inferior, 46 calças de pano azul, 77 
jaquetas de pano azul 

121$710 Inglaterra 
(via Faial) 

Ber.m ingl. 
Sprighthy; 
Escuna ingl. 
Ketty 

3 Mar. Fernando 
Joaquim de 
Sousa 

10 garrafas lapidadas, 168 copos, 12 
compoteiras, 4 saleiros, 6 bandejas e 3 
c.os e uma terça de pano 

4$623 Hamburgo 
(via Faial) 

Ber.m ingl. Anna

6 Mar. João Inácio de 
Simas e Cunha 

1 cx. de açúcar branco c/ 41 @; 100 
vaquetas; 1 pipa de azeite de peixe c/ 
160 canadas; 2 sacas de arroz c/ 8 @ 

33$568 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

24 Mar. Fernando 
Joaquim de 
Sousa 

60 peças de serafina ordinária amarela 
c/ 1.920 c.os 

57$600 Inglaterra 
(via Lisboa) 

Iate port. 
Conceição 

26 Mar. António Silveira 
da Graça 

25 cx.s de açúcar branco c/ 1.046 @; 5 
cx.s de açúcar mascavado c/ 192 @; 
20 sacas de farinha de pau c/ 60 @; 2 
sacas de algodão em rama c/ 8 @; 400 
vaquetas; 2 pipas de aguardente de 
cana c/ 320 canadas; 20 pipas de 
azeite de peixe c/ 3.200 canadas; 4 
sacas de café c/ 12 @; 14 vigas do 
Brasil; 12 tábuas de vinhático; 126 
remos; 100 varas para barco; 6 
coiçoeiras de jacarandá 

715$368 Baía Sumaca port.S. 
Bento Ligeiro 

29 Mar. António Silveira 
da Graça 

2 fechos de açúcar branco c/ 25 @; 2 
sacas de café c/ 6 @;  60 vaquetas; 2 
barricas de azeite de peixe c/ 160 
canadas; 2 sacas de arroz c/ 8 @; 5 
pipas e 3 barris de azeite de peixe c/ 
980 canadas; 3 freixais 

26$240 " "     " 

1 Abr. Hilário Alton 19 quartolas c/ 180 dúzias de garrafas 
de cerveja 

32$400 Dublin Ber.m ingl. 
Hellen 

16 Abr. "     " 105 chapéus redondos muito 
ordinários; 1 peça de cabo c/ 13 @ 

19$400 Inglaterra Brigue escuna 
ingl. Marianna 

23 Abr. António Tomás 
de Aquino 

6 caixotes com vidros sortidos para 
vidraça; 6 cx.s de folha de flandres; 1 
barril de alvaiade; 63 panelas de ferro 

12$000 Liverpool 
(via S. 
Miguel) 

? 

26 Abr. Guilherme Riggs 18 dúzias de facas e garfos; 12 facas e 
garfos de trinchar; 24 dúzias de 
navalhas; 12 dúzias de tesouras; 12 
dúzias de canivetes 

11$895 Liverpool Chalupa ingl. 
Annie  

28 Abr. Tomé de Castro 43 paus de jacarandá c/ 28 quintais e 3 
@; 5 pipas de aguardente c/ 1.100 
canadas; 2 barricas de açúcar 
mascavado c/ 24 @; 1 cx. de açúcar 
branco c/ 20 @; 62 eixos para carro; 
95 travetas 

86$940 Vila da 
Victoria 

Escuna port. 
Bom Conceito 
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7 Mai. Hilário Alton 1 barril c/ 50 bilhas de lustro para 
botas; 2 barris c/ mostarda; 1 cesto c/ 
24 jarras de curtume; 8 barris c/ 
arenques de moira; 1 caixão c/ pedras 
de escrever; 33 barris de manteiga; 5 
barris c/ línguas de vaca; 22 barris c/ 
arenques de fumo; 20 canastras de 
loiça 

129$600 Plymouth Escuna ingl. Flor 
do Mar 

17 Mai. Guilherme Riggs 16 barris de manteiga; 200 fechos de 
ferro em vergalhão; 15 barris de 
farinha 

86$730 Liverpool Chalupa ingl. 
Annie 

" "     " 1 caixote c/ 3 dúzias de meias de 
algodão grossas para mulher, 12 peças 
de panino branco c/ 12 jardas cada 
peça, 1 peça de veludilho preto c/ 31 
jardas, 20 xales de algodão pequenos, 
14 peças de lila a 28 jardas cada peça, 
1 peça de holanda crua c/ 34 jardas; 1 
fardo c/  2 peças de holanda crua c/ 78 
jardas; 8 peças de belbute c/ 254 
jardas; 2 peças de baetão c/ 71 jardas; 
1 caixote c/ 2 peças de veludilho c/ 47 
jardas, 2 peças de veludilho c/ 43 
jardas, 6 peças de holanda preta c/ 303 
jardas, 3 peças de holanda grossa, 6 
peças de holanda crua c/ 303 jardas; 1 
caixote c/ 12 peças de esguião de 
algodão ordinário c/ 24 jardas cada; 6 
peças de xales c/ 8 dúzias, 10 peças de 
chita grossa c/ 28 jardas cada, 6 peças 
de chita ordinária c/ 28 jardas cada, 4 
peças de chita c/ 28 jardas cada, 15 
peças de guingão c/ 246 jardas, 62 
lenços azuis ordinários; 1 caixote c/ 14 
dúzias de pares de meias de algodão, 9 
peças de durante c/ 9 c.os cada, 2 
peças de saeta preta c/ 40 c.os cada, 6 
dúzias de lenços de escórcia pequenos, 
3 peças de escórcia ordinária, 5 peças 
de riscado para colchão c/ 356 jardas, 
10 peças de panino; 1 pacote c/ 12 
mantas de carmesim de lã, 14 xales de 
carmesim; 1 caixote c/ 14 peças de 
lila, 15 peças de panino, 40 peças de 
panino ordinário, 30 peças de panino 
grosso; 1 barrica c/ 54 chapéus 
grossos para rapaz, 24 chapéus 
grossos para homem; 1 barrica c/ 54 
chapéus grossos para rapaz e 24 para 
homem; 3 caixões c/ 78 chapéus 
ordinários para homem; 10 barris de 
pregos, 2 cestos c/ 12 dúzias de 
garrafas pequenas de barro 

322$950 " Chalupa ingl. 
Aurora 

25 Mai. D. Maria do 
Carmo Ramos 

25 quintais de jacarandá; 5 pipas de 
aguardente de cana c/ 1.100 canadas; 6 
sacas de arroz c/ 13 @ e meia; 95 
travetas; 62 eixos de carro; 2 cx.s de 
açúcar branco c/ 64 @; 1 cx. de açúcar 
mascavado c/ 48 @ 

110$396 Vila da 
Victoria 

Escuna port. 
Bom Conceito 
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27 Mai. Joseph Wilson 11 barris de manteiga inglesa  13$500 Liverpool Chalupa ingl. 
Aurora 

9 Jun. Benjamim Cope 22.500 pés de tabuado; 710 pés de 
mogno; 7 quartolas e 8 barris de azeite 
de peixe c/ 1.190 canadas; 97 quintais 
de bacalhau; 65 libras de cera bruta 
amarela; 210 libras de velas de 
espermacete misturado c/ sebo; 10 
barris de breu; 9 barris de alcatrão; 
1.270 libras de pregos; 20 @ de 
bolacha; 5 barris de farinha c/ 30 @; 
140 peças de riscadilho muito inferior; 
5 milheiros de aduela de barril; 500 
aduelas de pipa  

171$400 Newbury Port Brigue escuna 
amer. Four 
Sisters 

5 Jul. Joaquim José de 
Almeida 

1 fardo c/ 14 peças de baetão de meia 
largura , 2 meias peças de pano grosso 
de meia largura; 1 fardo c/ 72 
cobertores de papa; 1 fardo c/ 20 peças 
de lila; 1 fardo c/ 5 peças de belbutina, 
12 peças de riscado de algodão, 6 
peças de panino; 1 pacote c/ 15 peças 
de lila; 1 pacote c/ 12 dúzias de pares 
de meias de laia grossa; 1 caixão c/ 96  
chapéus ordinários; 1 caixão c/ 96  
chapéus ordinários; 2 caixões c/ 192 
chapéus ordinários; 24 caixotes c/ 
vidros para vidraça; 4 barris c/ pregos; 
1 barril c/ plainas; 1 barril c/ limas; 20 
canastras de loiça de pó de pedra; 25 
canastras c/ loiça amarela de qualidade 
inferior 

437$709 Porto Branco 
(?) 
 

Escuna ingl. 
Anna 

26 Jul. Guilherme Riggs 1 fardo c/ 8 peças de baeta azul; 1 
fardo c/ 15 peças de pano; 1 fardo c/ 
15 peças de pano; 1 fardo c/ 15 peças 
de pano e 4 peças de casimira para 
coletes, 4 mantas de casimra; 1 barril 
c/ 32 dúzias de garfos e facas, 2 dúzias 
de navalhas, 4 afiadores de facas, 25 
aparelhos de garfos e facas, 6 garfos e 
6 facas de trinchar, 7 machados; 1 
caixão c/ 100 dúzias de tesouras, 6 
tesouras para alfaiates, 6 dúzias de 
canivetes, 52 estojos de navalhas para 
barba, 4 dúzias e meia de tesouras; 1 
caixão c/ 88 canudos para penas de 
lápis, 7 dúzias e meia de cadeias para 
relógio 

211$515 Liverpool Chalupa ingl. 
Virgin 

" António da Silva 
Castanho 

2 baús c/ 24 peças de lila, 6 peças de 
panino; 1 baú c/ 16 peças de lila, 4 
peças de panino; 1 baú c/ 20 peças de 
chita, 20 peças de panino branco; 1 
fardo c/ 10 peças de lila de felpa 

135$000 Londres Chalupa ingl. 
Elizabeth 

29Jul. António Silveira 
da Graça 

1 fardo c/ 40 peças de pano branco de 
algodão; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
azul; 1 baú c/ 40 peças de chita, 5 
peças de cassa; 1 fardo c/ 4 xales de 
casimira e 44 peças de morim, 1 peça 
de guingão, 8 peças de cassa, 29 peças 
de filó e 40 peças de morim; 1 baú c/ 6 
peças de guingão, 18 peças de morim; 

231$600 " "     " 
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1 fardo c/ 5 peças de pano de algodão, 
1 peça de serafina preta, 8 peças de 
durante, 6 peças de fustão, 6 peças de 
metim, 3 peças de florença, 20 cortes 
de coletes; 1 pacote c/ 1 peça de pano 
preto, 1 peça de pano azul 

30 Jul. António Silveira 
da Graça 

2 caixotes c/ 72 chapéus; 3 canastras 
c/ loiça; 68 peças de ferro; 10 barris de 
pregos; 40 molhos de arcos de ferro; 
600 panelas de ferro 

84$000 " Chalupa ingl. 
Virgin 

4 Ago. Hilário Alton 3 barris c/ ferragens e cardas; 1 baú c/ 
22 peças de panino; 1 baú c/ 10 peças 
de panino, 17 peças de cassa, 2 peças 
de fustão, 60 lenços riscados; 1 baú c/ 
10 peças de lila, 3 dúzias de lenços, 18 
xales de algodão, 6 maços de nastro 
branco; 1 baú c/ 6 peças de lila, 18 
xales , 7 peças de guingão, 3 peças de 
panino preto; 1 baú c/ 14 peças de 
fazenda branca para coletes, 2 peças 
de florença, 2 peças de ganga, 1 peça 
de fustão, 75 xales de algodão; 1 baú 
c/ 26 peças de chita; 1 baú c/ 123 xales 
de seda e algodão, 8 xales de casimira 
escarlate, 2 peças de pano rei, 1 peça 
de fustão, 11 peças de pano para 
coletes, 2 cobertores de algodão, 3 
peças de colchas de algodão, 2 peças 
de belbutina; 1 baú c/ 5 peças de 
belbutina, 7 peças de fita de belbutina; 
1 baú c/ 7 colchas de algodão; 1 baú c/ 
6 peças de lenços brancos, 4 peças de 
cassa, 8 peças de lenços, 34 peças de 
cassa; 1 baú c/ 9 peças de lenços de 
cores, 5 peças de cassa, 1 peça de fita 
de cassa, 34 vestidos para mulher, 6 
dúzias de lenços de algibeira; 1 fardo 
c/ 3 peças de baeta, 3 peças de 
baetinha, 3 peças de baetão, 3 peças de 
pano ordinário; 1 fardo c/ 6 peças de 
pano ordinário; 1 fardo c/ 6 peças de 
pano ordinário, 5 peças de pano 
superfino, 4 peças de casimira; 200 
caldeirões de ferro 

385$020 Liverpool Galeota ingl. 
Petterell 

12 Ago. José Francisco 
Padrela 

2 pipas e 1 barrica de aguardente de 
cana c/ 510 canadas; 3 barris de mel c/ 
12 almudes 

16$740 Santa 
Catarina 

Ber.m port. 
Activo 

" Faustino José  1 pipa de aguardente de cana c/ 180 
canadas 

5$400 " "     " 

13 Ago. António Tomás 3 sacas de algodão em caroço c/ 7 @ 1$344 " "     " 
21 Ago. Manuel Victor da 

Silva 
1 pipa de aguardente de cana c/ 220 
canadas; 1 cx. pequena de açúcar 
branco c/ 34 @; 100 @ de algodão em 
caroço muito ordinário; 15 @ de arroz 

40$840 " "     " 

25 Ago. José de Almeida 
Silva 

2 fardos c/ 16 peças de pano grosso 51$750 Inglaterra 
(via Madeira) 

Iate port. S. José 
Deligente 

3 Set. João Verissimo 
Lopes 

2 fardos c/ 16 peças de pano grosso c/ 
544 c.os; 100 peças de panino muito 
grosso; 150 peças de lenços de cores 
muito grossos; 14 peças de lila grossa; 

121$800 " "     " 



 92

97 peças de chita muito inferior 
13 Set. Adriano José 

Maria 
10 cx.s de chá c/ 636 arráteis 63$600 Newbury Brigue escuna 

amer. Three 
Brothers 

22 Set. Adriano José 
Maria 

3 pipas de genebra c/ 540 canadas; 14 
barris e 2 barricas de azeite de peixe c/ 
1.006 canadas 

56$440 " "     " 

25 Set. Francisco de 
Azevedo Cabral 

12 cadeiras 1$800 " "     " 

22 Out. Tomé de Castro 2 cx.s de açúcar branco c/ 80 @; 2 
cx.s de açúcar mascavado c/ 60 @; 7 
barris de açúcar branco c/ 38 @; 8 
barricas de arroz c/ 36 @; 3 pipas de 
aguardente de cana c/ 630 canadas; 14 
barris de azeite de peixe c/ 560 
canadas; 9 barris de mel c/ 20 
almudes; 2 @ de farinha de pau; 8 
sacas de café c/ 7 @; 14 sacas de 
algodão em caroço c/ 18 @; 167 
remos; 92 eixos para carro; 68 vigas e 
9 paus do Brasil 

198$636 Santa 
Catarina 

Ber.m port. 
Activo 

2 Nov. Adriano José 
Maria 

48.022 pés de tabuado; 1.041 pés de 
mogno; 67 remos; 6 barris de breu; 31 
barris de alcatrão 

111$829 Newbury Escuna amer. 
Tres Irmãos 

" "     " 79.521 pés de tabuado; 6.189 aduelas 
de pipa; 2.307 aduelas de barril; 15 
barris de alcatrão 

175$600 " Escuna amer. 
Three Brothers 

27 Nov. António Silveira 
da Graça 

35 barricas de azeite de peixe c/ 1.690 
canadas; 46 barricas de bacalhau e 
outro a lastro c/ 1.107 @ 

156$160 Terra Nova Chalupa ingl. 
Virgin 

2 Dez. Bernardo 
Joaquim 

6 meios de sola; 16 aguilhadas 1$040 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

3 Dez. Mateus Correia 1 pipa de azeite de peixe c/ 200 
canadas; 2 caras de açúcar branco c/ 2 
@; 1 saca de arroz c/ 3 @ 

9$088 " "     " 

4 Dez. Teodoro Dutra 6 barris de mel c/ 12 almudes 1$440 " "     " 
" José Pedro Toste 1 saca de café c/ 2 @; 1 barril de 

azeite de peixe c/ 40 canadas 
2$624 "  "     " 

" Joaquim de 
Meneses 

2 barris de açúcar branco c/ 10 @ 4$000 " "     " 

6 Dez. Lourenço 
Marques 

3 barris de azeite de peixe c/ 80 
canadas; 3 barris de mel c/ 6 almudes; 
3 barris de aguardente de cana c/ 50 
canadas 

5$420 " "     " 

7 Dez. Mateus Correia 1 barril c/ azeite de peixe c/ 24 
canadas; 2 sacas de arroz c/ 8 @ 

1$728 " "     " 

9 Dez. Manuel 
Constatino da 
Silva Carvalho 

1 casco c/ botas e sapatos de homem, 
de mulher e de menino; 3 fardos c/ 10 
peças de lona; 20 barris de pregos; 1 
casco c/ botijas de lustro para botas; 2 
cascos c/ mostarda; 12 barrilinhos de 
línguas de vaca 

139$500 Plymouth Escuna ingl. Flor 
do Mar 

14 Dez. António Inácio 1 barril de azeite de peixe c/ 30 
canadas 

1$200 Baía  Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

" Mateus José 10 sacas de arroz c/ 40 @ 3$840 " "     " 
17 Dez. Manuel 

Constantino da 
Silva e Carvalho 

4 canastras c/ chapéus de lã; 3 cx.s c/ 
chapéus de lã; 1 cx. c/ 11 peças de 
casimira; 1 cx. c/ 12 peças de pano de 
meia largura; 1 cx. c/ 14 peças de 
pano; 2 cx.s de chapéus; 1 caixão c/ 12 

552$434 Liverpool Chalupa ingl. 
(Spudevel ?) 
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peças de chita, 6 jaquetas de metim; 1 
caixão c/ quinquilharias; 1 canastra c/ 
bendejas; 1 cx. c/ chapéus de senhora 
e menina; 1 baú c/ quinquilharias; 1 
cx. c/ 61 dúzias de coletes; 1 cx. c/ 
cobertas de cama feitas de retalhos de 
chita 

23 Dez. José Wilson 1 caixote c/ ferragens avariadas; 72 
chapéus grossos também avariados 

6$300 " "     " 

30 Dez. José Ferreira 3 quartolas de bacalhau c/ 88 @ 12$672 Dublin Ber.m ingl. 
Guilherme Moço 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1819, mç. n.º 15. 
 

QUADRO XVIII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA TERCEIRA – 1820 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

10 Jan. Hilário Alton 15 peças de pano grosso 77$040 Plymouth Escuna ingl. 
Esperança 

" Luís José Coelho 2 retalhos de pano fino 19$800 " "     " 

25 Jan. António da Silva 
Castanho 

17 barris de azeite de peixe; 2 barris 
de óleo; 4 barris de pregos; 1 fardo c/ 
10 peças de lila 

51$300 Londres Escuna ingl. 
Christian 

" Francisco de 
Paula Pessoa 

64 @ e meia de bacalhau 7$740 Inglaterra Escuna ingl. 
Esperança 

27 Jan. Luís José  
Ferreira 

30 cestos c/ 30 grosas de garrafas 
pretas; 100 cestos de batata inglesa 

14$400 Liverpool Escuna ingl. 
Carlton 

28 Jan. Luís José 
Ferreira 

13 canastras de loiça; 2 barris c/ vidros 31$500 " "     " 

" Diogo Jackson 6 barris de cerveja 6$000 " "     " 

29 Jan. Francisco de 
Paula Pessoa 

7 caixões c/ 193 chapéus, 65 escovas 
de botas 

21$900 " "     " 

4 Fev. António Silveira 
da Graça 

1 fardo c/ 6 peças de pano; 1 fardo c/ 6 
peças de baetão; 1 fardo c/ 17 peças de 
pano grosso; 1 fardo c/ 14 peças de 
baeta; 1 cx. c/ 12 peças de bombazina; 
1 cx. c/ 4 peças de metim, 6 peças de 
bombazina; 8 canastras de loiça; 1 
barril de pregos; 1 fardo c/ 2 peças de 
pano grosso, 2 peças de baetão; 1 
celha de aço; 1 barril de pregos; 40 
molhos de arcos de ferro; 40 molhos 
de verga de ferro; 5 celhas de aço; 21 
cx.s de vidros 

352$940 " Chalupa ingl. 
Traveller 

" António Silveira 
da Graça 

1 baú c/ 18 peças de durante, 3 peças 
de panino; 1 baú c/ 50 peças de chita, 
40 coletes de fustão; 1 baú c/ 28 peças 
de escórcia, 40 peças de pano rei; 1 
baú c/ 6 peças de durante, 4 peças de 
lindezas, 6 retalhos de riscadilho, 42 
peças de escórcia; 1 baú c/ 1 peça de 
lila, 32 peças de panino; 1 baú c/ 240 
jardas de franja branca de algodão; 1 
baú c/ 24 pregos grandes dourados; 1 
caixote c/ 48 chapéus grossos; 1 fardo 
c/ 49 peças de lila; 1 fardo c/ 3 peças e 
1 retalho de alcatifa; 1 baú c/ 8 peças 
de panino e 9 peças de lila; 2 barricas 

406$976 Londres Chalupa ingl. 
Christian 
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de alvaiade; 1 baú c/ 14 peças de 
panino, 6 peças de chita, 17 peças de 
pano rei, 20 cortes de coletes de 
algodão, 1 peça de cassa, 2 peças de 
guingão, 2 peças de lenços de cores; 2 
peças de lenços de cassa, 1 xale, 24 
pares de meias de algodão 

7 Fev. José Narciso 
Lopes 

1 fardo c/ 6 peças de baetão; 1 fardo c/ 
5 peças de baeta; 1 fardo c/ 14 peças 
de pano ordinário; 9 canastras de 
loiça; 200 panelas de ferro; 1 fardo c/ 
17 peças de lila, 2 peças de fustão, 10 
peças de metim, 4 peças de ganga, 2 
peças de melânia, 2 peças de fustão, 4 
peças de casimira, 15 xales, 30 peças 
de panino, 18 pares de cobertores 

195$300 " "     " 

8 Fev. Joaquim José 
Martins 

1 fardo c/ 4 peças de lila ordinária; 2 
caixotes c/ quinquilharias; 600 
garrafas sortidas; 42 cadeiras; 6 
barrilinhos de pregos 

55$360 Havre de 
Grace 

Galeota francesa 
Petit Auguste 

10 Fev. Ponciano José 
Maria 

1 fardo c/ 2 peças de fustão, 2 peças 
de belbutina, 7 peças de garrazes, 16 
peças de panino; 1 fardo c/ 8 peças de 
baeta; 1 fardo c/ 8 peças de baetinha; 1 
fardo c/ 6 cobertores de papa; 1 baú c/ 
145 toalhas, 36 guardanapos, 3 dúzias 
de pares de luvas de castor, 1 retalho 
de pano branco; 2 caixões c/ 6 dúzias 
de chapéus; 11 barris de pregos; 9 
barricas de cerveja; 1 balança; 35 
toneladas de carvão de pedra 

131$573 Greenock Brigue escuna 
ingl. Friends 

11 Fev. José de Almeida 
e Silva 

1 fardo c/ 14 dúzias de sapatos; 1 
fardo c/ 14 dúzias de peles de carneira 
amarroquinada; 1 caixão c/ 2 vasos de 
alabastro; 1 relógio e 1 urna de metal e 
pertences; 2 aparelhos de chá, 36 
guarda-sóis para homem e mulher; 52 
lâmpadas de folha; 50 peças de 
bretanha ordinária; 9 dúzias e 10 
lenços para tabaco; 10 xales de lã; 18 
caixas para tabaco; 58 guarnições para 
vestidos de senhora; 4 chapéus de 
palha; 6 dúzias de candeeiros e vasos 
para flores; 4 xales de seda; 2 cortes 
de seda para vestidos; 72 lenços de 
seda; 24 pares de luvas de pelica; 7 
cortes de vestidos de seda; 2 peças de 
filó; 2 peças de sarja de seda; 4 cortes 
de vestidos de seda; 3 retalhos de 
escomilha; 123 cortes de vestido de 
seda; 4 dúzias de pares de meias de 
seda para homem e mulher; 24 pares 
de luvas; 50 chapéus 

149$080 Havre de 
Grace 

Petit Auguste 

17 Fev. Manuel Homem 
da Costa e 
Noronha 

24 cadeiras 3$600 E.U.A. Brigue escuna 
amer. Four 
Sisters 

" Ponciano José 
Maria 

3 cavalos e seus aparelhos 22$500 Greenock Brigue escuna 
ingl. Friends 

" Benjamim Cope 20 meias cx.s de chá c/ 542 arráteis; 
29.743 pés de tabuado e barrotes; 5 

154$879 E.U.A. Brigue escuna 
amer. Four 
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barris, 15 meios barris e 20 barrilinhos 
de peixe salgado; 5 barricas e 3 barris 
de azeite de peixe c/ 655 canadas; 12 
barris de bolacha; 2 pipas de genebra 
c/ 280 canadas; 6 barris c/ farinha; 6 
caixotes c/ velas de sebo; 6 mesas 
pequenas de pinho; 70 caixotes c/ 
arenques fumados; 32 queijos 
pequenos; 10 barris de alcatrão 

Sisters 

19 Fev. "     " 4 peças de pano; 21 caixotes c/ vidros; 
2 barris de alvaiade; 2 dúzias de pás 
de ferro; 3 dúzias de sertãs de ferro; 
12 ferros de engomar; 3 canastras c/ 
loiça; 1 cx. c/ 17 peças de panino; 10 
peças de lila; 3 pares de cobertores de 
papa; 6 colchas brancas; 3 fardos c/ 26 
meias peças de pano grosso; 1 barrica 
c/ ferragens 

96$750 Inglaterra Chalupa ingl. 
Anna; Chalupa 
ingl. Maria 

21 Fev. Manuel 
Constantino da 
Silva e Carvalho 

1 caixão c/ 24 chapéus; 1 canastra c/ 
36 chaleiras de cobre 

18$000 Liverpool Escuna ingl. 
Snordrop 
(Snowdrop ?) 

" Diogo Jackson 12 xales de casimira; 2 caixotes c/ 
ferragens 

22$200 " Escuna ingl. 
Hope 

24 Fev. Francisco da 
Silva Loureiro 

142 chapéus; 8 barricas c/ 80 dúzias 
de garrafas de cerveja 

39$960 Inglaterra Escuna ingl. 
Carlton 

26 Fev. Manuel 
Constantino da 
Silva e 
Companhia 

2 barris de pregos; 1 cx. c/ 21 peças de 
escórcia; 1 caixote c/ 12 peças de lila; 
1 fardo c/ 4 peças de baetão e 4 peças 
de baeta de meia largura 

53$997 Liverpool Escuna ingl. 
Hope 

" Francisco da 
Silva Loureiro 

60 caixotinhos de passas 23$616 Inglaterra Chalupa ingl. 
Carlton 

1 Mar. Adriano José 
Maria 

26 molhos de vergalhãozinho de ferro; 
138 molhos de arcos de ferro; 260 
barras de ferro; 2 molhos de ferro: 16 
barris de pregos 

105$435 Liverpool Chalupa ingl. 
Alpha 

" "     " 11 caixotes c/ vidros 7$992 " Escuna ingl. 
(Snowdrop ?) 

2 Mar. Joph Saustell (?) 18 barras de ferro; 60 molhos de arcos 
de ferro 

23$580 " Chalupa ingl. 
Flora 

" Joseph Wilson 1 fardo c/ 2 peças de pano superfino; 1 
caixão c/ 62 chapéus redondos finos 

29$565 " Chalupa ingl. 
Alpha 

4 Mar. Joaquim José 
Martins 

1 fardinho c/ 4 peças de pano 
superfino 

33$143 " Chalupa ingl. 
Carlton 

7 Mar. Francisco José da 
Silva Loureiro 

14 peças de pano ordinário 63$600 " Chalupa ingl. 
Alpha 

14 Mar. Manuel Silveira 11 peças de pano superfino 120$966 " Chalupa ingl. 
Maria 

18 Mar. John Wetherbee 1 barrilinho c/ 2 @ e 20 arráteis de 
anil 

1$320 " Ber.m ingl. 
Guilherme o 
Moço 

" Francisco José da 
Silva Loureiro 

16 peças de baetas azuis; 25 canastras 
de loiça sortida 

97$980 " Chalupa 
ingl.Alpha 

20 Mar. Manuel 
Constantino da 
Silva e 
Companhia 

1 fardo c/ 19 peças de pano preto; 1 
fardo c/ 7 peças de pano; 1 fardo c/ 4 
peças de panos azuis; 2 barris de 
pregos 

113$630 " Escuna ingl. 
Hope 

11 Abr. Francisco de 
Paula Pessoa 

1 caixão c/ 8 peças de pano de Irlanda 
branco, 28 peças de chita; 1 caixão c/ 
23 peças de pano de Irlanda branco, 5 
peças de chita; 4 caixões c/ 192 

77$145 Dublin Escuna ingl. 
Despacho 
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chapéus; 7 caixões c/ vidros para 
vidraça; 30 toneladas de pedra de cal 

12 Abr. Manuel 
Constantino da 
Silva e Carvalho 

3 barris e meio de arenques 2$625 Liverpool Chalupa ingl. 
Alpha 

27 Abr. Adriano José 
Maria 

40 molhos de arcos de ferro; 2 peças 
de pano; 10 barris de pregos 

50$100 Plymouth Escuna ingl. 
Esperança 

6 Mai. Gen. Francisco 
António de 
Araújo 

3 barricas c/ 1 aparelho de loiça de 
mesa; xícaras e pires; 1 giga c/ 
garrafas pretas; 1 cesto c/ copos para 
mesa 

36$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Virgin 

8 Mai. Manuel 
Constantino da 
Silva e 
Companhia 

1 barril c/ alvaiade; 1 fardo c/ 25 peças 
de lila; 16 barris de cerveja; 5 barris c/ 
lustro para botas; 5 fardos c/ linho em 
rama; 80 molhos de vergalhãozinho; 
400 panelas de ferro c/ tampas 

56$723 Bristol Chalupa ingl. 
Anna 

26 Mai. Guilherme Riggs 1 caixote e 2 barricas c/ trens de loiça 
de pó de pedra; 1 trem de chá 

19$200 Bristol Escuna ingl. 
Carlton 

30 Mai. "     " 819 chapéus sortidos; 33 peças de 
pano de linho; 10 peças de holanda 
preta; 4 peças de pano azul; 24 xales 
escarlate; 6 mantas escarlate; 62 
toalhas de mesa; 8 dúzias de 
guardanapos; 33 dúzias de pares de 
meias de algodão; 4 dúzias de pares de 
meias de lã; 5 barris de pregos; 7 
selas, 7 freios e 6 pares de esporas; 27 
chicotes; 2 pares de colares; 11 resmas 
de papel sortido; 18 dúzias e meia de 
facas e garfos; 2 dúzias de canivetes; 6 
dúzias de tesouras; 1 caixote c/ 
quinquilharias; 244 tábuas 

317$141 Liverpool Chalupa ingl. 
Maria 

8 Jun. Thomas Cope 1 caixote c/ 42 dúzias de navalhas e 
canivetes 

3$051 " Chalupa ingl. 
Carlton 

10 Jul. P.e Francisco 
Hieronimo 

2 pipas de aguardente de cana c/ 400 
canadas 

12$000 Canineia  Escuna port. 
Bom Conceito 

11 Jul. Francisco Vaz da 
Costa 

8 sacas de arroz c/ 48 @; 1 fecho de 
açúcar branco c/ 7 @ 

6$440 " "     " 

17 Jul. António Silveira 
Graça 

1 fardo c/ 40 peças de morim; 3 fardos 
c/ 600 cobertores; 50 barris de 
alcatrão; 20 molhos de arcos de ferro; 
1 tonelada de carvão de pedra 

160$800 Liverpool Chalupa ingl. 
Virgin 

9 Ago. António Silveira 
da Graça 

1 pipa c/ 8 dúzias de chapéus para 
homem; 1 cx. c/ 12 chapéus; 1 baú c/ 
6 peças de cassa riscada, 16 peças de 
filó de algodão, 9 peças de cassa 
riscada, 2 peças de cassa lavrada, 5 
peças de filó de algodão, 15 peças de 
cassa, 18 peças de filó de algodão, 6 
xales de cassa, 2 cortes de vestido de 
cassa, 12 peças de filo de algodão, 7 
cortes de vestidos de cassa, 3 xales de 
casimira escarlate, 6 peças de filó de 
algodão; 1 baú c/ 6 peças de lenços 
pintados, 2 peças de fustão 
acolchoado, 37 peças de chita, 3 peças 
de xales de chita; 1 baú c/ 46 peças de 
chita de cores, 2 peças de cassa, 2 
peças de lenços amarelos; 1 fardo c/ 
50 peças de pano de algodão; 1 fardo 

275$510 Londres Chalupa ingl. 
Virgin 
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c/ 70 peças de panino branco; 1 fardo 
c/ 19 peças de lila preta, 2 dúzias de 
meias de algodão; 1 baú c/ 3 peças de 
veludilho, 1 peça de fustão 
acolchoado, 1 peça de ganga 
mesclada, 2 dúzias de pares de meias 
de algodão, 6 peças de florença 
riscada; 1 baú c/ 28 peças de panino, 2 
peças de belbutina preta, 1 peça de 
esguião, 1 peça de cambraia, 3 peças 
de cassa, 4 peças de guingão, 6 cortes 
de coletes de fustão acolchoados, 2 
xales de casimira, 2 peças de florença; 
1 fardo c/ 15 peças de panino preto, 4 
peças de lenços de cassa, 2 peças de 
cassa lisa 

" "     " 1 cx. c/ 36 chapéus para homem; 1 cx. 
c/ 24 chapéus finos; 1 baú c/ 24 peças 
de filó de algodão, 24 peças de cassa, 
5 peças de xales de cassa, 1 corte de 
vestido de cassa, 10 peças de lenços 
de cassa de xadrez, 5 peças de 
guingão, 4 xales de casimira, 2 cortes 
de vestido de cassa, 8 xales de 
algodão, 10 peças de lenços 
encarnados, 6 peças de lenços de 
morim branco, 15 peças de lenços de 
cassa brancos, 8 dúzias de pares de 
luvas de camurça; 1 baú c/ 55 peças de 
chita, 1 dúzia de pares de meias de 
algodão, 6 peças de lenços azuis; 1 
baú c/ 4 dúzias de pares de meias de 
algodão, 52 peças de chita; 1 baú c/ 48 
peças de chita, 3 dúzias de pares de 
meias de algodão; 1 baú c/ 10 peças de 
lenços de morim, 4 peças de fustão 
acolchoado, 25 peças de chita; 1 peça 
de xales de chita; 1 baú c/ 15 peças de 
xales de chita, 17 peças de lenços de 
cores, 2 peças de chita, 1 peça de 
holanda crua; 1 fardo c/ 50 peças de 
pano de algodão; 1 fardo c/ 1 peça de 
baetilha branca, 17 peças de pano de 
algodão, 1 peça de casimira preta, 1 
peça de pano preto superfino; 1 fardo 
c/ 70 peças de panino branco; 1 fardo 
c/ 52 peças de panino branco, 20 peças 
de lenços de cassa; 1 fardo c/ 65 peças 
de panino branco; 1 baú c/ 15 peças de 
esguião de algodão, 10 peças de 
esguião de algodão, 30 peças de 
guingão, 20 peças de lenços de morim, 
2 peças de florença, 1 dúzia de meias 
de laia, 1 fardo c/ 65 peças de morim 
branco; 1 fardo c/ 20 peças de lila 
preta, 6 peças de durante; 1 baú c/ 1 
peça de lapim, 26 peças de panino de 
cor, 1 peça de veludilho, 1 peça de 
belbutina, 2 peças de bombazina, 2 
peças de saeta, 1 peça de florença; 1 

723$651 " "     " 
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cx. c/ 84 chapéus de sol de guingão; 1 
baú c/ 1 peça de riscado de colchão, 5 
peças de metim, 6 dúzias de pares de 
meias brancas, 6 cortes de meias para 
pantalonas, 12 peças de ganga, 1 peça 
de saeta; 1 baú c/ 2 peças de melânia, 
3 peças de veludilho, 2 peças de 
ganga, 12 peças de morim de  cores; 1 
baú c/ 4 peças de holanda, 3 peças de 
florença, 8 peças de cassa, 3 peças de 
panino branco; 1 fardo c/ 28 peças de 
morim preto; 1 pipa c/ 8 dúzias de 
chapéus para homem; 1 baú c/ 4 
dúzias de pares de luvas de camurça, 
12 pares de meias de seda branca, 12 
pares de meias de seda preta, 8 peças 
de cassa, 120 lenços de cassa, 3 xales 
de cassa, 1 xale de algodão, 6 cortes 
de véstia de fustão acolchoado, 9 xales 
de casimira 

16 Ago. "     " 1 baú c/ 2 dúzias de pregos dourados, 
6 pares de bandejas, 6 pares de 
castiçais de casquinha, 1 dúzia de 
bandejas; 1 fardo c/ 2 peças de tapete; 
1 baú c/ 6 peças de cassa lavrada, 85 
jardas de franja branca, 32 corolas de 
algodão, 12 peças de lenços de panino, 
1 manta de casimira 

30$015 " "     " 

" "     " 20 cx.s de açúcar branco c/ 697 @; 7 
cx.s de açúcar mascavado c/ 323 @; 
60 sacas de arroz c/ 220 @; 6 sacas de 
café c/ 18 @; 400 vaquetas; 14 pipas 
de aguardente de cana c/ 2.200 
canadas; 14 pipas e 12 barricas de 
azeite de peixe c/ 3.020 canadas; 360 
v.as; 68 remos; 13 tábuas do Brasil; 25 
eixos para carro; 16 vigas 

632$398 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

23 Ago. Alexandre 
Franklim 

22 sacas de arroz c/ 115 @; 4 barris de 
farinha de pau c/ 15 @; 4 barris de 
café c/ 16 @; 12 meios de sola 

20$792 Rio de 
Janeiro 

Galera port. 
Minerva 

25 Ago. "     " 6 barris de café c/ 19 @; 10 barris de 
farinha de pau c/ 40 @ 

10$688 " "     " 

1 Set. António de 
Azevedo de 
Freitas 

2 sacas de farinha c/ 6 @; 2 sacas de 
arroz c/ 10 @; 6 fardos de algodão em 
rama c/ 20 @; 1 cara de açúcar; 3 
meios de sola muito inferior; 12 libras 
de anil 

18$064 " "     " 

2 Set. António Silveira 
Nunes 

120 meios de sola muito inferior 9$600 " "     " 

" Alexandre 
Franklim 

1 fardo de algodão em rama c/ 3 @ e 
meia; 2 fechos de açúcar branco c/ 3 
@ 

4$888 " "     " 

" António de 
Azevedo de 
Freitas 

2 fechos de açúcar branco c/ 17 @ 5$200 "   "     " 

4 Set. Amaro Adrião de 
Castro 

1 fecho de açúcar mascavado c/ 4 @; 
1 fardo de algodão em rama c/ 3 @ e 
241 arráteis; 1 saca de arroz c/ 4 @; 5 
meios de sola muito inferior; 1 barril 
de azeite de peixe c/ 30 canadas 

5$088 " "     " 
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5 Set. António 
Machado 
Fagundes 

1 caixote de açúcar branco c/ 7 @; 2 
sacas de arroz c/ 12 @ 

3$952 " "     " 

" José Coelho 19 meios de sola 1$900 " "     " 
" D. Rita Pulqueria 

de Montoios 
1 cx. de açucar branco c/ 42 @ 16$800 " "     " 

" João de Sousa 
Guerra 

2 sacas de café c/ 9 @ 4$608 " "     " 

11 Set. Joaquim José 
Pinheiro 

1 barril de açúcar branco c/ 2 @ $800 " "     " 

" Francisco José de 
Sousa 

44 barris de azeite de peixe c/ 1.408 
canadas; 156 atanados; 10 quartolas de 
aguardente de cana c/ 1.200 canadas 

117$360 " "     " 

20 Set. Ponciano José 
Maria 

9 peças de linhagem; 2 cx.s c/ 100 
bules pequenos; 10 peças de baetinha; 
7 barris de azeite de peixe; 20 caixotes 
de vidros; 40 toneladas de carvão de 
pedra; 1 barrica c/ 1 serviço de loiça 
ordinária 

99$645 Greenock ? Brigue escuna 
Friends 

23 Set. Narciso Xavier 
Brum 

2 pipas de mel c/ 24 almudes; 2 pipas 
de aguardente de cana c/ 320 canadas; 
2 sacas de café c/ casca c/ 6 @; 7 
sacas de arroz c/ 30 @; 18 barris de 
açúcar mascavado 

20$000 Ilha de Santos Escuna port. 
Bom Conceito 

5 Out. António da Silva 
Graça 

315 frasqueiras de genebra c/ 945 
canadas 

28$350 Maranhão Ber.m port. 
General 
D.António 

10 Out. José Joaquim 
Teixeira 

1 pipa de aguardente de cana c/ 200 
canadas; 7 sacas de café c/ 24 @ 

18$888 Baía Sumaca S. Bento 
Ligeiro 

11 Out. Mateus Correia 3 pipas de aguardente de cana c/ 600 
canadas 

18$000 " "     " 

" Mateus José 1 barrica de aguardente de cana c/ 90 
canadas 

2$700 " "     " 

12 Out. João Mauricio 
Xaves 

7 sacas de arroz c/ 7 @ $672 " "     " 

" José Joaquim 
Teixeira 

1 cx. de açúcar mascavado c/ 48 @ 9$600 " "     " 

" Joaquim José 
Pinheiro 

3 sacas de arroz c/ 12 @; 3 sacas de 
café c/ casca c/ 4 @ 

3$200 " "     " 

13 Out. António Tomás 
de Aquino 

2 sacas c/ grude c/ 4 @; 3 sacas de 
arroz c/ 12 @; 1 pipa de aguardente de 
cana c/ 140 canadas; 1 fecho de açúcar 
branco c/ 5 @ 

9$400 " "     " 

16 Out. Inácio António 2 eixos para carro $640 " "     " 
" Bernardo 

Joaquim 
2 eixos de carro; 1 cara de açúcar 
branco c/ 1 @ 

1$040 " "     " 

17 Out. José Joaquim 
Teixeira 

1 cx. de açúcar mascavado c/ 44 @ 8$800 " "     " 

" José Maria de 
Carvalhal 

6 eixos de carro; 2 sacas de arroz c/ 8 
@; 1 saca de café c/ 2 @; 1 saca de 
algodão em rama c/ 3 @ 

6$016 " "     " 

19 Out. Manuel Inácio 4 eixos de carro 1$280 " "     " 
" Teodoro Dutra 1 barrica e 2 barris de aguardente de 

cana c/ 150 canadas 
4$500 " "     " 

20 Out. Faustino José 2 barris pequenos de aguardente de 
cana c/ 50 canadas 

1$500 " "     " 

23 Out. Ricardo de Sousa 
Machado 

2 rebolos 1$200 " "     " 

" José Marcelino 1 saca de arroz c/ 4 @; 1 saca c/ grude $896 " "     " 
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Mesquita 
Pimentel 

c/ 1 @ 

24 Out. José Lourenço 1 fecho de açúcar branco c/ 15 @ 6$000 "  "     " 
26 Out. António Silveira 

da Graça 
2 fechos de açúcar mascavado c/ 14 
@; 1 saca de algodão em rama c/ 2 @; 
2 @ de café; 2 @ de arroz; 4 pedaços 
de pau para eixos 

8$752 " "     " 

27 Out. António Dutra 1 barril de açúcar branco c/ 4 @ 1$600 " "     " 
30 Out . José de Matos 1 barril de aguardente de cana c/ 30 

canadas; 1 barrilinho de mel c/ 18 
canadas 

1$080 " "     " 

3 Nov. Francisco de 
Paula Pessoa 

1 caixão c/ 2 peças de pano de 
algodão, 36 peças de esguião de linho, 
7 dúzias de lenços ordinários, 40 
cortes de sapatos de coiro para mulher 
e 1 par feito; 1 caixão c/ 7 peças de 
panino aberto, 5 peças de riscadiho, 18 
guardanapos adamascados, 10 peças 
de marotinhos, 10 peças de esguião de 
linho, 46 peças de chita; 1 caixão c/ 12 
peças de fazenda de algodão riscada 
para coletes, 10 peças de cassa preta, 
12 peças de panino branco, 4 peças de 
panino preto, 1 toalha adamascada, 7 
peças de lila preta, 13 peças de chita; 1 
caixão c/ 62 peças de chita, 3 peças de 
panino preto, 2 toalhas adamascadas; 
20 barris pequenos de arenques de 
fumo; 1 quartola c/ 19 dúzias de 
garrafas pretas vazias; 3 caixões c/ 
119 chapéus redondos 

146$932 Dublin Chalupa ingl. 
Perseverança 

" Francisco 
Oliveira 

3 pipas de aguardente de cana c/ 600 
canadas 

18$000 Baía "     " 

4 Nov. Manuel Victor da 
Silva 

1 cx. e 1 fecho de açúcar branco c/ 47 
@ 

18$800 " "     " 

6 Nov. António Silveira 
da Graça 

29 cascos de azeite e peixe c/ 3.200 
canadas; 10 quartolas de bacalhau c/ 
8.060 arráteis; 2.500 pés de tabuado; 
2.000 aduelas de barril muito inferior 

154$650 Terra Nova Chalupa ingl. 
Virgin 

25 Nov. Joaquim José 
Pinheiro 

1 pipa de aguardente de cana c/ 200 
canadas; 1 eixo de carro; 2 cx.s de 
açúcar branco c/ 77 @ 

37$120 Baía Sumaca port. S. 
Bento Ligeiro 

2 Dez. Hilário Alton 1 caixão c/ 10 peças de pano fino, 5 
peças de casimira; 1 fardo c/ 10 peças 
de baetão; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
grosso; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
grosso; 1 fardo c/ 5 peças de baeta; 1 
caixote c/ 57 peças de chita; 1 caixote 
c/ 10 peças de lila, 6 peças de lila 
riscada, 4 peças de bombazina larga, 
10 peças de cassa, 20 peças de panino; 
1 caixote c/ 6 peças de riscadilho, 6 
peças de fustão, 10 peças de belbutina 

327$600 Liverpool Chalupa ingl. 
Sophia Izabel 

6 Dez. "     " 1 caixão c/ 4 pares de castiçais de 
casquinha, tesouras , bules e outras 
quinquilharias; 1 fardo c/ 7 peças de 
pano, 3 peças de casimira; 1 caixão c/ 
10 peças de chita, 2 peças de brim, 2 
peças de riscadilho, 1 peça de pano de 
Irlanda, 2 peças de fustão, 4 dúzias de 

437$445 " "     " 
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pares de meias de algodão, 1 peça de 
brim, 3 peças de pano rei; 2 caixões c/ 
30 peças de bombazina, 1 peça de 
chita; 12 peças para toalhas; 1 caixão 
c/ 1 peça de baetão, 3 cortes de 
pantalonas; 1 baú c/ 12 xales, 9 peças 
de lenços de tabaco, 7 peças de 
panino, 12 peças de cassa, 5 peças de 
lenços, 28 peças de cassa, 24 pares de 
meias de laia, 12 barretes de algodão, 
para dormir, 10 retalhos de  rendas; 1 
baú c/ 1 saquinho de linhas, 4 maços 
de suspensórios, 22 pares de meias de 
laia, 24 barretes de algodão, 2 peças 
de pano da Irlanda, 48 toalhas de 
mesa, 24 guardanapos, 18 caixas para 
tabaco, 1 libra de lã de camelo, 8 
peças de fita de veludilho; 1 baú c/ 11 
peças de lenços, 18 xales, 1 embrulho 
de atacadores, 4 peças de lenços 
brancos, 63 xales, 1 retalho de chita, 
32 peças de nastro, 2 peças de 
escórcia, 1 baú c/ 2 peças de pano, 1 
peça de casimira, 10 pares de meias de 
algodão, 1 peça de fazenda de lã para 
forrar; 1 baú c/ 12 lenços de seda, 7 
peças de lenços, 1 manta; 6 canastras 
de loiça; 1 barrica e 6 cx.s c/ chapéus; 
5 barricas e 3 caixotes c/ vidros; 16 
barris de cerveja; 2 pipas de azeite de 
baleia; 1 baú c/ 1 peça de brim, 5 
cortes de vestido de guingão, 26 peças 
de cassa, 3 peças de lenços, 1 peça de 
pano da Irlanda, 4 peças de panino 
grosso, 3 peças de cassa lisa, 9 peças 
de guingão, 6 cortes de vestidos de 
escórcia; 1 maço de barretes de 
algodão, 12 xales, 1 peça de cambraia, 
2 mantas, 2 pares de meias de lã, 12 
maços de nastro de lã 

9 Dez. Alexandre 
Franklim do 
Amaral 

88 cascos e azeite de baleia c/ 9.200 
canadas; 10 cx.s de açúcar branco c/ 
406 @; 5 cx.s e 3 fechos de açúcar 
mascavado c/ 240 @; 5 @ de anil 

591$200 Rio de 
Janeiro 

Galera port. 
Minerva 

Fonte: BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Alfândega de Angra, Direitos, 1820, mç.nº 16. 
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NOTAS 
 
Os quadros que seguidamente apresentamos não correspondem à transcrição integral 

dos livros dos direitos alfandegários arrecadados a favor das renda reais. São apenas 

quadros reunindo a informação que julgámos mais importante para o conhecimento dos 

movimentos efectuados nos portos dos Açores. 

Para além da data do despacho, identificamos o despachante – e não o agente ou pessoa 

que comparece na alfândega a cumprir a formalidade – sendo que actualizámos a 

ortografia dos nomes portugueses. No caso de nomes de estrangeiros que o escrivão 

aportuguesou, não fizemos alteração. Como é visível nos despachos, todos os 

Guilhermes antecedendo nomes estrangeiros serão, certamente, William – como por 

exemplo William Brander ou William Harding Read – e o senhor Nesbit, médico inglês 

estabelecido em Ponta Delgada, será, naturalmente, John e não João. 

Na coluna destinada a descrever o conteúdo dos despachos, seguimos na íntegra a 

identificação e quantificação dos géneros e mercadorias que constam do texto dos 

despachos, eliminando, todavia, o formulário repetitivo das entradas sob a forma de 

auto. Mantivemos a terminologia da época em especial a forma de designação das 

embalagens e recipientes, incluindo os diminutivos adoptados já que a sua utilização 

traduz, de alguma maneira, uma perspectiva de grandeza relativa que se entendeu não 

dever perder-se. 

Os direitos correspondentes a cada despacho, quase sempre envolvendo uma 

multiplicidade de artigos sobre cada um dos quais a taxa incide em função de um valor 

de pauta variável, surgem nos quadros pelo somatório das verbas que integram uma 

mesma data, um mesmo despacho e um mesmo despachante. Na generalidade dos 

despachos até 1810, a taxa que incide sobre os artigos exportados e importados nas 

alfândegas dos Açores é de 10%. Contudo, os casos de mercadorias baldeadas são 
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passíveis de uma taxa de 4%. A partir de 1810, devido ao tratado de amizade e comércio 

celebrado com Inglaterra, muitos dos despachos envolvendo este país passam a ser 

onerados com uma taxa de 15% sobre o respectivo valor da pauta.  

A substituição por (?) de algumas designações e nomes significa que o documento as 

omite ou que não fomos capazes de vislumbrar a vontade do escrivão. Esta dificuldade 

surge frequentemente com a identificação dos navios, uma vez que é claro estarmos, por 

vezes, em presença de traduções de conta do escrivão ou de quem assim ordenou. A 

escuna inglesa Cassador (sic), certamente que ostentará no casco Hunter e o bergantim 

americano Rapozo, chamar-se-á, muito possivelmente, Fox. Assim como o Carlos 

Pequeno será, naturalmente, o Little Charles. Em qualquer caso, na dúvida, respeitámos 

a grafia do escrivão. 

Não se apresenta quadro relativo às exportações para o ano de 1811 uma vez que os 

livros não registam qualquer movimento para este ano. 

 

(Esta nota, para comodidade de leitura, com as adequadas adaptações, será reproduzida 

a preceder todos os anexos relativos aos quadros dos despachos de exportação e 

importação). 
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QUADRO I 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1800 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

2 Fev. Hickling & 
Anglin 

550 cx.s laranja c/ 275 milheiros  16$500 Londres Ber.m ingl. 
Friends 

15 Fev. Guilherme 
Brander 

1.426 cx.s laranja c/ 730 milheiros 42$780       " Ber.m din. (?) 

1 Mar.       " 802 cx.s laranja c/ 401 milheiros 24$060       " Ber.m din.(?) 
      " George Hewson 385 cx.s laranja c/ 385 milheiros 23$100       " Cahlupa ingl. 

Deligencia 
26 Mar.       " 880 cx.s laranja c/ 440 milheiros 26$400 Hamburgo Escuna ingl. 

Industria 
      " Diogo Cockburn 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000 Liverpool Chalupa ingl. 

Hero 
3 Mai. Hickling & 

Anglin 
950 cx.s laranja c/ 475 milheiros; 700 
cx.s limão c/ 210 milheiros 

53$700 Estocolmo Galeota (?) 
Apollo 

12 Mai.       " 644 cx.s laranja c/ 322 milheiros; 27 
cx.s limão c/ 8.100 limões 

20$192 Liverpool Chalupa ingl. 
Adventure 

13 Mai. Diogo Cockburn 1.384 cx.s laranja c/ 692 milheiros; 
270 cx.s limão c/ 81 milheiros 

51$240 Londres Galeota din. 
Cembrien 

2 Abr. Hickling & 
Anglin 

967 cx.s laranja c/ 483.500 laranjas; 
350 cx.s limão c/ 105 milheiros; 40 
cx.s laranja azeda c/ 20 milheiros  

42$410 Rússia Ber.m amer. 
Sulky 

6 Abr. João Carlos 
Scholtz 

1.586 cx.s laranja c/ 793 milheiros 47$580 Inglaterra Galeota din. 
Amor de Irmão 

      " Guilherme 
Brander 

1.288 cx.s laranja 644 milheiros; 150 
cx.s laranja c/ 75 milheiros  

43$140 Londres Galeota din. 
União 

7 Abr. Diogo Cockburn 1.188 cx.s laranja 594 milheiros 35$640 Liverpool Ber.m  (?) São 
João 

9 Abr. José da Silva 
Loureiro 

984 cx.s laranja c/ 492 milheiros 29$520 Londres Galeota sueca 
Hoppe 

24 Abr. Diogo Cockburn 1.184 cx.s laranja c/ 592 milheiros; 43 
cx.s limão c/ 12.900 

37$068 Hull Ber.m ingl. 
Peggy 

25 Abr. João Carlos 
Scholtz 

1.397 cx.s laranja c/ 698.500; 145 cx.s 
limão c/ 43.500 

47$130 Copenhague Ber.m din. 
Neptuno 

30 Abr. Diogo Cockburn 806 cx.s laranja c/ 403 milheiros 24$180 Londres Escuna ingl. 
Sally 

4 Set. António da Silva 
Castanho 

620 cx.s laranja c/ 310 milheiros 18$600 Liverpool Ber.m ingl. Flor 

20 Set. Diogo Cockburn 1.216 cx.s laranja c/ 608 milheiros 36$480 Londres Galeota sueca 
Cristiana Maria 

11 Dez. João Carlos 
Scholtz 

1.556 cx.s laranja c/ 778 milheiros 46$680       " Ber.m ingl. 
Attempt 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 66 dos Direitos Reais dos 10%, 1800.  
 

QUADRO II 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1801 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

6 Jan. Diogo Cockburn 865 cx.s laranja c/ 432.500  25$950 Londres Galeota sueca 
Ana Catarina 

10 Jan. Guilherme 
Brander 

591 cx.s laranja c/ 295.500 17$730 Copenhague Escuna din. (?) 

      " Diogo Cockburn 1.051 cx.s c/ 525.500 31$530 Hamburgo Ber.m amer. 
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Belem 
24 Jan. Hickling & 

Anglin 
1.580 cx.s laranja c/ 790 milheiros 47$400 Liverpool Galera amer. 

Cibigail 
27 Jan. George Hewson 1.082 cx.s laranja c/ 541 milheiros; 45 

cx.s limão c/ 18 milheiros 
34$620 Londres Ber.m ingl. 

Guilherme 
18 Fev. George Hewson 1.870 cx.s laranja c/ 935 milheiros; 8 

pipas de vinho 
80$100 Copenhague Galeota (?) 

Grindovig 
19 Fev. António de 

Sousa Castanho 
1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Londres Ber.m ingl. Julho

      " Guilherme 
Brander 

840 cx.s laranja c/ 420 milheiros 25$200       " Ber.m din. Pedro 
Novo 

24 Fev. Diogo Cockburn 1.216 cx.s laranja c/ 608 milheiros 36$480       " Galeota din. 
Fidelitin 

26 Fev. Guilherme 
Brander 

1.078 cx.s laranja c/ 539 milheiros 32$340       " Galeota sueca  
(?) 

8 Mar.       " 387 cx.s laranja c/ 193.500; 2 cx.s 
limão c/ 4.800 

12$186 Bristol Escuna ingl. 
Industria 

10 Mar. João Leocádio 
Vieira 

453 cx.s laranja c/ 226.500 13$590 Londres Chalupa ingl. 
Providencia 

11 Mar. Diogo Cockburn 598 cx.s laranja c/ 279 milheiros 16$740 Bristol Ber.m ingl. (?) 
      " António de 

Sousa Castanho 
987 cx.s laranja c/ 493.500 29$610 Liverpool Escuna ingl. 

Rebeca 
12 Mar. Hickling & 

Anglin 
1.620 cx.s pequenas de laranja c/  810 
milheiros; 100 cx.s limão c/ 40 
milheiros 

53$400 Londres Ber.m S. Miguel 

20 Mar.       " 700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000 Liverpool Escuna Industria 
      " Diogo Cockburn 580 cx.s laranja c/ 290 milheiros; 50 

cx.s limão c/ 20  milheiros 
19$800 Cork Ber.m ingl. 

Guilherme e 
Maria 

21 Mar. José da Silva 
Loureiro 

900 cx.s laranja c/ 450 milheiros; 126 
cx.s limão c/ 50.400 

33$048 Londres Ber.m ingl.] 
Carlota 

27 Mar. Guilherme 
Brander 

1.121 cx.s laranja c/ 562.500 ; 27 cx.s 
limão c/ 10.800 

35$046       " Ber.m ingl. 
Judith 

28 Mar. Diogo Cockburn 978 cx.s laranja c/ 489 milheiros 29$340       " Galeota sueca S. 
Pedro 

4 Abr. George Hewson 318 cx.s laranja c/ 159 milheiros 9$540       " Chalupa ingl. 
Sucesso 

11 Abr. José da Silva 
Loureiro 

686 cx.s laranja c/ 343 milheiros 20$580       " Ber.m port. 
Conceição 

18 Abr. George Hewson 1.106 cx.s laranja c/ 553 milheiros; 55 
cx.s limão c/ 22 milheiros 

35$820       " Ber.m ingl. Skeni

21 Abr. José da Silva 
Loureiro 

714 cx.s laranja c/ 357 milheiros; 121 
cx.s limão c/ 48.400 

27$228       " Ber.m amer. 
Nancy 

26 Abr. Thomas Hickling 1.724 cx.s laranja c/ 862 milheiros; 
200 cx.s pequenas limão c/ 80 
milheiros 

61$320 Rússia Ber.m amer. 
Enterprize 

8 Mai. Diogo Cockburn 440 cx.s laranja c/ 220 milheiros; 110 
cx.s limão c/ 44 milheiros 

18$480 Liverpool Ber.m ingl. 
(Hessen) 

8 Mai. António da Silva 
Castanho 

40 cx.s laranja c/ 20 milheiros; 10 cx.s 
limão c/ 4 milheiros 

1$680       "       " 

      " Thomas Hickling 260 cx.s laranja c/ 130 milheiros; 500 
cx.s limão c/ 200 milheiros 

31$800 Londres Escuna (amer. ) 
David 

9 Mai. George Hewson 115 cx.s laranja c/ 57.500; 40 cx.s 
limão c/ 16 milheiros 

5$370       " Chalupa ingl. (?) 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 68 dos Direitos Reais dos 10%, 1801.  
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QUADRO III 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1802 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

4 Jan. George Hewson 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000 Londres Chalupa ingl. 
Guilherme 

      " André Brander 1.732 cx.s laranja c/ 866 milheiros 51$960 Londres Galera 
Hamburguesa 
Elle 

      " Hickling & 
Anglin 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000       " Ber.m ingl. (?) 

5 Jan. Cosme Brander 13 cx.s laranja c/ 6.500; 2 cx.s batatas 
da terra c/ 6 @ 

$750       "       " 

6 Jan. Bernardo José 
Dias 

650 cx.s laranja c/ 325 milheiros; 90 
cx.s  laranja c/ 45 milheiros 

22$200 Liverpool Ber.m Boa União

7 Jan. João Carlos 
Scholtz 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros; 162 
cx.s c/ 81 milheiros 

28$860 Londres Ber.m (?) 
Catarina 

      " Guilherme 
Brander 

700 cx.s laranja c/ 350  milheiros 21$000       " Ber.m ingl. 
Veado 

12 Jan. José da Silva 
Loureiro 

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros; 44 
cx.s laranja c/ 22 milheiros 

22$320       " Escuna ingl. 
Lord 

14 Jan. António da Silva 
Castanho 

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros; 240 
cx.s laranja c/ 120 milheiros 

28$200 Liverpool Escuna ingl. (?) 

      " Hickling & 
Anglin 

900 cx.s laranja c/ 450 milheiros; 126 
cx.s laranja c/ 63 milheiros 

30$780 Londres Ber.m ingl. Ativo

15 Jan. Diogo Cockburn 400 cx.s laranja c/ 200 milheiros 12$000       " Chalupa ingl. 
Izabel 

18 Jan. Guilherme 
Brander 

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros, 234 
cx.s laranja c/ 117 milheiros 

28$020       (?) Ber,m ingl. 
Margarida 

21 Jan. George Hewson 700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000 Londres Chalupa ingl. 
Maria 

      " Brander & Adam 800 cx.s laranja c/ 400 milheiros; 128 
cx.s laranja c/ 64 milheiros 

27$840       " Ber.m ingl. 
Cassador 

      " Hickling & 
Anglin 

1.200 cx.s laranja c/ 650 milheiros 39$000 Inglaterra Ber.m ingl. 
Minerva 

      "       " 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000       " Ber.m ingl. 
Emilia 

      " Guilherme 
Brander 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000 Londres Ber.m ingl. 
Brilhante 

23 Jan. Diogo Cockburn 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Chalupa amer. 
(?) 

29 Jan. George Hewson 350 cx.s laranja c/ 175 milheiros 10$500 Liverpool Chalupa ingl. 
Ranger 

      " Guilherme 
Brander 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000 Bristol Ber.m din. 
Rebeca 

30 Jan.       " 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Ber.m ingl. Flirt 
      " António da Silva 

Castanho 
1.200 cx.s laranja c/ 600 milheiros 36$000 Londres Ber.m ingl. 

Maria Eliza 
3 Fev. Hickling & 

Anglin 
2.100 cx.s laranja c/ 700 milheiros 
(por serem cx.s de 3 por milheiro); 
300 cx.s limão c/ 100 milheiros 

54$000 S. 
Petersburgo 

Galera (?) Phebo 
Anna 

      "       " 550 cx.s laranja c/ 275 milheiros 16$500 Bristol  Ber.m ingl. 
Agenoria 

      "       " 800 cx.s laranja c/ 400 milheiros; 200 
cx.s laranja c/ 100 milheiros 

30$000 Liverpool Ber.m Balon 
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5 Fev. João Carlos 
Scholtz 

1.500 cx.s pequenas de laranja c/  600 
milheiros 

36$000 Holanda Ber.m (?) 
Andromeda 

6 Fev. Guilherme 
Brander 

650 cx.s laranja c/ 325 milheiros 19$500 Londres Escuna ingl. 
Sofia 

13 Fev. Hickling & 
Anglin 

1.400 cx.s pequenas de laranja c/ 560 
milheiros 

33$600 S. 
Petersburgo 

Ber.m (?) James 

      "       " 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000 Guernesey Chalupa ingl. 
Boston 

1 Mar.       " 400 cx.s laranja c/ 200 milheiros 12$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Londsdale 

      "       " 1.700 cx.s pequenas de laranja c/ 560 
milheiros; 100 cx.s laranja c/ 40 
milheiros 

36$360       (?) Ber.m amer. São 
Miguel 

4 Mar. George Hewson 340 cx.s grandes laranja c/ 170 
milheiros; 498 cx.s pequenas laranja c/ 
166 milheiros; 454 cx.s pequenas 
laranja c/ 180 milheiros 

30$960 Rússia Ber.m ingl. Eliza 

8 Mar. Manuel Pereira 
Jardim 

500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Sally 

9 Mar. Hickling & 
Anglin 

1.200 cx.s pequenas laranja c/ 480 
milheiros 

28$800 S. 
Petersburgo 

Escuna amer. 
Triton 

      " Brander & Adam 800 cx.s pequenas laranja c/ 400 
milheiros; 120 cx.s pequenas laranja c/ 
47 milheiros 

26$820 Londres Navio (?) Aurora 

11 Mar. Hickling & 
Anglin 

700 cx.s pequenas laranja c/ 280 
milheiros 

16$800 Rússia Ber.m amer. 
Favorita 

      " Guilherme 
Brander 

500 cx.s laranja c/ 250  milheiros; 30 
cx.s laranja c/ 15 milheiros 

15$900 Londres Ber.m amer. 
Rozeta 

      " João Carlos 
Scholtz 

1.600 cx.s pequenas laranja c/ 640 
milheiros; 72 cx.s laranja c/ 28 
milheiros 

40$080 S. 
Petersburgo 

Ber.m  (?) 

12 Mar. António da Silva 
Castanho 

190 cx.s laranja c/ 75 milheiros 4$500 Londres Ber.m amer. 
Rozeta 

      " Brander & Adam 163 cx.s grandes laranja c/ 163 
milheiros; 11 cx.s laranja c/ 5 
milheiros 

10$110 Londres Ber.m (?) 
Resolução 

      "       " 290 cx.s pequenas  laranja c/ 116 
milheiros; 10 cx.s pequenas limão c/ 
2.500 

7$260 Rússia Ber.m amer. 
Favorita 

13 Mar. Thomas Hickling 
e Anglin 

200 cx.s pequenas laranja c/ 80 
milheiros 

4$800       "       " 

15 Mar. Lauriano José de 
Vasconcelos 

1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros; 82 
cx.s laranja c/ 41 milheiros 

32$460 Londres Ber.m ingl. 
Paquete de 
Londres 

16 Mar. Guilherme 
Brander 

600 cx.s laranja c/ 300 milheiros; 300 
cx.s laranja c/ 150 milheiros 

27$000       " Ber.m ingl. 
Margarida 

17 Mar. Hickling & 
Anglin 

1.000 cx.s pequenas laranja c/ 400 
milheiros; 400 cx.s pequenas laranja c/ 
160 milheiros  

33$600 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Alert 

      " George Hewson 400 cx.s laranja c/ 200 milheiros; 448 
cx.s laranja c/ 224 milheiros 

25$440 Londres Ber.m ingl. 
Matilde 

23 Mar. Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

200 cx.s pequenas laranja c/ 80 
milheiros; 200 cx.s pequenas limão c/ 
80 milheiros 

14$400 Boston Galera port. 
Flora 

26 Mar. George Hewson 400 cx.s laranja 200 milheiros 12$000 Liverpool Ber.m ingl. Anna
      " Hickling & 

Anglin 
2.400 cx.s pequenas laranja c/ 800 
milheiros 

48$000 S. 
Petersburgo 

Galera amer. 
(Hartford) 

29 Mar. Hickling & 
Anglin 

2 pipas de vinho comum; 8 cx.s 
laranja c/ 2.500; 3 ternos de cestas 

6$350 Boston Galera port. 
Flora 



 110

31 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Liverpool Patacho port. 
Primavera 

1 Abr. Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

60 cx.s laranja c/ 24 milheiros; 63 cx.s 
laranja c/ 25 milheiros 

4$380 Boston Galera port. 
Flora 

      " Joaquim José 
Martins 

2 pipas de vinho; 60 cx.s laranja c/ 
25.600 

7$536       "       " 

      " George Hewson 66 cx.s laranja c/ 83 milheiros 4$980 Liverpool Ber.m ingl. Anna
2 Abr. Diogo Cockburn 183 cx.s laranja c/ 90.500 5$430 Londres Chalupa ingl. 

Boston 
3 Abr. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

46 cx.s laranja c/ 73 milheiros 4$380 Liverpool Patacho port. 
Primavera 

8 Abr. Manuel Pereira 
Jardim 

238 cx.s laranja c/ 119 milheiros 7$140       " Galera ingl. Hero

9 Abr. Hickling & 
Anglin 

1.000 cx.s pequenas laranja c/ 400 
milheiros 

24$000 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Cathrina 

10 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 pipa pequena de vinho 2$000 Londres Ber.m ingl. 
Matilde 

13 Abr. João Carlos 
Scholtz 

450 cx.s pequenas de laranja c/ 150 
milheiros; 450 cx.s laranja c/ 275 
milheiros 

25$500       " Ber.m ingl. 
Hunter 

14 Abr. Hickling & 
Anglin 

93 cx.s pequenas de laranja c/ 31 
milheiros; 32 cx.s pequenas de limão 
c/ 10.500 

3$120 S. 
Petersburgo 

Galera amer. 
Hartdford 

      "       " 228 cx.s laranja c/ 114 milheiros 6$840       "       " 
23 Out.       " 900 cx.s pequenas laranja c/ 360 

milheiros; 100 cx.s limão c/ 40 
milheiros 

26$400 Boston Escuna amer. 
Guilherme 

27 Out.       " 100 cx.s pequenas laranja c/ 40 
milheiros 

2$400       "       " 

      "       " 1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Londres Ber.m ingl. 
Activo 

13 Nov. Guilherme 
Brander 

450 cx.s laranja c/ 225 milheiros 13$500 Hamburgo Chalupa hamb. 
Grafin Hopken 

19 Nov. Hickling & 
Anglin 

400 cx.s laranja c/ 200 milheiros 12$000 Boston Galera amer. (?) 

      "       " 480 cx.s laranja c/ 240 milheiros 14$400 Inglaterra Chalupa ingl. 
Providencia 

      " Diogo Cockburn 800 cx.s laranja c/ 400 millheiros 24$000 Londres Ber.m ingl. Saly 
1 Dez. Guilherme 

Brander 
500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Chalupa ingl. Os 

Amigos 
2 Dez.       " 1.090 cx.s laranja c/ 545 milheiros 32$700 Liverpool Ber.m ingl. 

Maria 
      " Hickling & 

Anglin 
580 cx.s laranja c/ 290 milheiros 17$400 Londres Ber.m ingl. A 

Generosa 
11 Dez. George Hewson 100 cx.s laranja c/ 50 milheiros 3$000 Liverpool Ber.m ingl. 

Carlos 
      " Brander Adam & 

Brander 
650 cx.s pequenas de laranja c/ 325 
milheiros 

19$500 Inglaterra Chalupa ingl. 
Swift 

13 Dez. Thomas Kenyon 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros; 50 
cx.s laranja c/ 25 milheiros 

19$200 Liverpool Ber.m ingl. 
Carlos 

14 Dez. Hickling & 
Anglin 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000 Londres Ber.m ingl. Alert 

16 Dez. George Hewson 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000 Porto Branco Chalupa ingl. 
Welcome 

18 Dez. Guilherme 102 cx.s laranja c/51 milheiros 3$060 Liverpool Ber.m ingl. 
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Brander Maria 
      " Hickling & 

Anglin 
700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000       " Chalupa ingl. 

Izabel 
      " Thomas Kenyon 295 cx.s laranja c/ 147 milheiros 8$850       " Bver.m ingl. 

Carlos 
22 Dez.       " 900 cx.s laranja c/ 450 milheiros 27$000 Londres Ber.m ingl. Jorge
23 Dez. Guilherme 

Brander 
800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000       " Ber.m ingl. 

Ranger 
24 Dez.       " 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Chalupa ingl. 

Joanna 
      "       " 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000       " Ber.m ingl. (?) 
      " George Hewson 102 cx.s laranja c/ 51 milheiros 3$060 Porto Branco Chalupa ingl. 

Welcome 
29 Dez.       " 364 cx.s laranja c/ 182 milheiros 10$920 Liverpool Ber.m ingl. Eliza 
      " Diogo Cockburn 1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Londres Escuna amer. 

Frederic 
30 Dez. Guilherme 

Brander 
1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000       " Ber.m ingl. 

Margarida 
      " José da Silva 

Loureiro 
700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000       " Chalupa ingl. 

Duque de York 
      " Guilherme 

Brander 
500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Chalupa ingl. 

Margarida e 
Anna 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 69 dos Direitos Reais dos 10%, 1802.  
 

QUADRO IV 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1803 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

19 Jan. José de Lima 100 cx.s laranja c/ 50 milheiros 3$000 Londres Chalupa ingl. 
Duque de York 

21 Jan. Brander & Adam 600 cx.laranja c/ 300 milheiros 18$000       " Escuna ingl. 
Lorde Nelson 

22 Jan. António José de 
Vasconcelos 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000 Liverpool Ber.m port. 
Voante 

      " Brander & Adam 170 cx.s laranja c/ 75 milheiros 4$500 Londres Escuna ingl. 
Lord Nelson 

24 Jan. Hickling & 
Anglin 

1.400 cx.s pequenas laranja c/ 560 
milheiros 

33$600       " Ber.m amer. 
Argus 

      " Brander & Adam 100 cx.s laranja c/ 50 milheiros 3$000       " Escuna ingl. 
Lord Nelson 

      " António José de 
Vasconcelos 

24 cx.s limão c/ 10 milheiros 1$200 Liverpool Ber.m port. 
Voante 

25 Jan. Brander & Adam 26 cx.s laranja c/ 13 milheiros $780 Londres Escuna ingl. 
Lord Nelson 

27 Jan. Hickling & 
Anglin 

1.400 cx.s laranja c/ 700 milheiros 42$000       " Ber.m ingl. 
Rockdale 

1 Fev. Thomas Kenyon 900 cx.s laranja c/ 450 milheiros 27$000       " Ber. m ingl. 
Carlos Pequeno 

      " Hickling & 
Anglin 

1.500 cx.s pequenas laranja c/ 600 
milheiros 

36$000 S. 
Petersburgo 

Galera amer. 
Saly 

4 Fev. Diogo Cockburn 400 cx.s laranja c/ 200 milheiros 12$000 Londres Chalupa ingl. 
Charlote e Anna 

      " Thomas Kenyon 150 cx.s laranja  4$500       " Ber.m ingl. 
Carlos Pequeno 

5 Fev. Guilherme 
Brander 

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000       " Escuna ingl. 
Fanny 

14 Fev. João Carlos 
Scholtz 

600 cx.s pequenas laranja c/ 200 
milheiros 

12$000 Hamburgo Galeota sueca S. 
João 
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15 Fev. Hickling & 
Anglin 

650 cx.s laranja c/ 325 milheiros; 200 
cx.s limão c/ 100 milheiros 

29$100 (?) Galera amer. 
Saly 

16 Fev. Diogo Cockburn 800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000 Londres Chalupa ingl. 
Princesa de 
Gales 

      " Manuel Pereira 
Jardim 

500 cx.s pequenas de laranja c/ 166 
milheiros 

9$960 Rússia Galeota din. 
Caminhador 

17 Fev. George Hewson 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000 Londres Ber.m ingl. Alert 
      " Hickling & 

Anglin 
400 cx.s pequenas de laranja c/ 180 
milheiros 

10$800 Hamburgo Ber.m ham. 
Maria 

19 Fev.       " 250 cx.s pequenas de laranja c/ 100 
milheiros 

6$000 New York Ber.m amer. 
Rozane 

21 Fev. Cosme Brander 22 cx.s laranja c/ 11 milheiros $660 Hamburgo Ber.m ham. 
Maria 

      " Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja c/ 200 milheiros 12$000 Londres Chalupa hamb. 
Grafin Hopken 

25 Fev. Diogo Cockburn 30 cx.s laranja c/ 15 milheiros $900       " Chalupa ingl. 
Princesa de 
Gales 

      " José da Silva 
Loureiro 

150 cx.s laranja c/ 75 milheiros; 50 
cx.s limão c/ 20 milheiros 

6$900       " Ber.m ingl. Alert 

26 Fev. Hickling & 
Anglin 

300 cx.s pequenas laranja c/ 120 
milheiros 

7$200 Boston Chalupa amer. 
Poly 

      " George Hewson 185 cx.s laranja c/ 92 milheiros 5$550 Londres Ber.m ingl. Alert 
28 Fev.       " 34 cx.s laranja c/ 17 milheiros 1$020       "       " 
      " Thomas Kenyon 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000 Liverpool Chalupa ingl. 

Hilsborough 
5 Mar. Hickling & 

Anglin 
150 cx.s laranja c/75 milheiros; 150 
cx.s limão c/ 60 milheiros 

11$700 New York Ber.m amer. 
Rozane 

      " Manuel Pereira 
Jardim 

50 cx.s pequenas laranja c/ 20 
milheiros; 54 cx.s limão c/ 21 
milheiros 

3$720 Rússia Galeota 
din.Caminhador 

11 Mai. Guilherme 
Brander 

750 cx.s pequenas laranja c/ 282 
milheiros; 43 cx.s limão c/ 17 
milheiros 

18$960 Londres Ber.m ingl. 
Margarida 

10 Nov. João Carlos 
Scholtz 

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000       " Galeota din. 
Henson 

      " Thomas Kenyon 300 cx.s laranja c/ 150 milheiros 9$000       " Chalupa ingl. 
(Hercudburigh) 

      "       " 74 cx.s laranja c/ 37 milheiros 2$200       "       " 
28 Nov. João Carlos 

Scholtz 
150 cx.s laranja c/ 75 milheiros; 20 
cx.s limão c/ 10 milheiros 

5$700       " Galeota din. 
Henson 

3 Dez. Guilherme 
Brander 

1.200 cx.s laranja c/ 600 milheiros 36$000       " Ber.m amer. 
Despacho 

      " Hickling & 
Anglin 

500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Chalupa ingl. 
Providência 

6 Dez. Fernandes & 
Sousa 

500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Chalupa ingl. 
William 

10 Dez. Guilherme 
Brander 

195 cx.s laranja c/ 97 milheiros 5$850       " Ber.m amer. 
Despacho 

      " Diogo Cockburn 1.388 cx.s laranja c/ 694 milheiros 41$640       " Ber.m amer. 
Suzana & Polly 

20 Dez. Guilherme 
Brander 

858 cx.s laranja c/ 429 milheiros 25$740       " Chalupa ingl. 
Hope 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 71 dos Direitos Reais dos 10%, 1803.  
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QUADRO V 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1804 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

5 Jan. Thomas Kenyon 1.608 cx.s laranja c/ 839 milheiros 50$340 Liverpool Ber.m din. 
Hellena 

15 Fev. Hickling & 
Anglin 

1.550 cx.s pequenas laranja c/ 516 
milheiros; 50 cx.s pequenas de laranja 
azeda c/ 16 milheiros; 20 cx.s 
pequenas limão c/ 66 milheiros 

39$520 Rússia Ber.m amer. Sam 
Miguel 

16 Fev. George Hewson 1.100 cx.s laranja c/ 550 milheiros 33$000 Liverpool Ber.m amer. 
Rapozo 

      "       " 117 cx.s laranja c/ 58 milheiros e meio 3$510       "       " 
18 Fev. Hickling & 

Anglin 
1.000 cx.s pequenas laranja c/ 400 
milheiros; 100 cx.s pequenas limão c/ 
40 milheiros; 100 cx.s pequenas 
laranja azeda c/ 40 milheiros;  

30$400 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Elise 

      " João Carlos 
Scholtz 

1.050 cx.s laranja c/ 525 milheiros; 30 
cx.s laranja azeda c/ 15 milheiros; 54 
cx.s limão c/ 27 milheiros 

35$340 Para o Norte 
(sic) 

Galeota din. 
Expedição 

23 Fev. Hickling & 
Anglin 

800 cx.s pequenas laranja c/ 266 
milheiros; 100 cx.s pequenas limão c/ 
40 milheiros; 100 cx.s pequenas 
laranja azeda c/ 53.800 

24$000 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Acorn 

27 Fev.       " 700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000 Londres Chalupa ingl. 
Activo 

28 Fev. Diogo Cockburn 700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000       " Escuna ingl. 
Lord Lenox 

29 Fev. José da Silva 
Loureiro 

1.400 cx.s laranja c/ 700 milheiros 42$000       " Galeota sueca 
Ulrica 

      " Brander & Adam 1.800 cx.s laranja c/ 900 milheiros 54$000 Londres Galeota sueca 
(Florigund)      

      " Hickling & 
Anglin 

1.000 cx.s pequenas laranja c/ 400 
milheiros; 50 cx.s laranja azeda c/ 20 
milheiros; 200 cx.s limão c/ 80 
milheiros 

34$400 S. 
Petersburgo 

Eascuna amer. 
Guilherme 

      " Guilherme 
Harding Read 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000 Londres Ber.m ingl. Anne

      " João José da 
Silva Loureiro 

1.200 cx.s laranja c/ 600 milheiros; 50 
cx.s limão c/ 25 milheiros 

39$000       " Galeota sueca 
Anna Catharina 

2 Mar. Hickling & 
Anglin 

103 cx.s pequenas laranja c/ 41 
milheiros 

2$460 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Acorn 

      " Guilherme 
Brander 

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros; 356 
cx.s laranja c/ 170 milheiros 

31$680 Londres Escuna ingl. 
Rebeca 

3 Mar. Hickling & 
Anglin 

1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Liverpool Ber.m iingl. 
Kilberis 

      "       " 82 cx.s laranja c/ 41 milheiros 2$460 Londres Chalupa ingl. 
Activo 

      " Brander & Adam 332 cx.s laranja c/ 156 milheiros 9$960       " Galeota sueca 
Florigund 

16 Mar. João Carlos 
Scholtz 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros; 15 
cx.s limão c/ 7.500; 30 sacas de 
algodão em pluma vindo de 
Pernambuco na galera Flora c/ 120 @ 

117$060 Liverpool Ber. ingl. Ceres 

      " Diogo Cockburn 1.000 cx.s laranja c/  500 milheiros 30$000 Londres Ber.m ingl. Little 
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Ben 
      " João Carlos 

Scholtz 
500 cx.s pequenas laranja c/ 200 
milheiros; 70 sacas de algodão c/ 285 
@ e 17 arráteis (vindos de 
Pernambuco na galera Flora; 12 cx.s 
pequenas limão c/ 4.800; 16 cx.s 
açúcar mascavado c/ 590 @; 14 cx.s 
açúcar branco c/ 42 @  (vindas de 
Pernambuco na mesma galera) 

417$264 (?) Galeota din. 
Hensen 

17 Mar. Guilherme 
Brander 

900 cx.s laranja c/ 450 milheiros; 581 
cx.s c/ 290 milheiros e meio; 16 cx.s 
pequenas c/ laranja c/ 6.400 

44$814 Londres Ber.m prus. 
Luísa 

20 Mar. Thomas Kenyon 1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros; 
122 cx.s c/ 61 milheiros 

33$660 Liverpool Iate port. Bom 
Sucesso 

21 Mar. Hickling & 
Anglin 

167 cx.s pequenas laranja c/ 66.800; 
37 cx.s pequenas limão c/ 14.800; 5 
cx.s pequenas laranja azeda c/ 2 
milheiros 

5$864 S. 
Petersburgo 

Escuna amer. 
Guilherme 

26 Mar. George Hewson 1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros; 
500 coiros em cabelo (em franquia na 
alfândega) 

90$000 Liverpool Ber.m ingl. Eliza 

      " Guilherme 
Brander 

350 cx.s laranja c/ 175 milheiros; 280 
cx.s limão c/ 140 milheiros; 20 cx.s 
laranja azeda c/ 10 milheiros 

29$700 Jersey Ber.m ingl. 
Lourenço 

28 Mar. Hickling & 
Anglin 

35 cx.s pequenas laranja c/ 14 
milheiros; 212 cx.s limão c/ 84.800; 
65 cx.s laranja azeda c/ 26 milheiros 

12$056 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Elise 

3 Abr. Hickling & 
Anglin 

700 cx.s pequenas c/ 240 milheiros; 
100 cx.s limão c/ 40 milheiros; 264 
cx.s laranja c/ 105. 600; 194 cx.s 
laranja azeda c/ 77.600; 17 cx.s laranja 
azeda c/ 6.800 

37$520 New York Escuna amer. 
Frederica 

      "       " 700 cx.s pequenas laranja c/ 240 
milheiros; 100 cx.s pequenas limão c/ 
40 milheiros; 50 cx.s laranja azeda c / 
20 milheiros; 50 cx.s laranja azeda c/ 
20 milheiros; 68 cx.s laranja c/ 27.200 

24$032 S. 
Petersburgo 

Escuna amer. 
Hope 

4 Abr. Thomas Kenyon 1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros; 
538 cx.s laranja c/ 269 milheiros; 100 
cx.s limão c/ 50 milheiros 

50$140 Liverpool Ber.m din. 
Helena 

     " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros; 40 
cx.s limão c/ 20 milheiros; 31 cx.s 
laranja azeda c/ 15.500 

33$020 Londres Ber.m sueco 
Carlota 

9 Abr. Hickling & 
Anglin 

1.000 cx.s pequenas laranja c/ 400 
milheiros; 245 cx.s laranja c/ 98 
milheiros 

29$880 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Hector 

      " Guilherme 
Brander 

600 cx.s laranja c/ 300 milheiros; 260 
cx.s laranja c/ 130 milheiros 

25$800 Londres Galeotas prus. 
(Jaffrow Telslise)

      " João José da 
Silva Loureiro 

1.000 cx.s laranja / 500 milheiros; 102 
cx.s laranja c/ 51 milheiros; 147 cx.s 
limão c/ 73.500 

41$880       " Ber.m amer. 
Despacho 

18 Abr. João Carlos 
Scholtz 

476 cx.s pequenas laranja c/ 190.400; 
154 cx.s limão c/ 61.000; 100 sacas de 
algodão c/ 407 @ (na alfândega de P. 
Delgada vindas de Pernambuco); 10 
cx.s açúcar branco c/ 401 @ (id.); 21 
cx.s açúcar branco (espanhol); 19 cx.s 
açúcar mascavado (id.) 

566$642 Amsterdão Galeota sueca 
Hercules 

26 Abr. João José da 
Silva Loureiro 

162 cx.s laranja c/ 81 milheiros; 66 
cx.s laranja c/ 33 milheiros 

6$840 Londres Galeota prus. 
(Jaffrow Telslise)
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28 Abr. Hickling & 
Anglin 

250 cx.s limão c/ 125 milheiros; 100 
cx.s laranja c/ 50 milheiros 

18$000 Boston Escuna amer. 
William 

5 Mai. Manuel Pereira 
Jardim 

970 cx.s laranja c/ 485 milheiros 29$100 Londres Ber.m port. 
Deligente 

9 Mai. Guilherme 
Harding Read 

740 cx.s laranja c/ 370 milheiros; 48 
cx.s limão c/ 24 milheiros 

25$080       " Iate port. 
Senhora dos 
Mártires 

12 Nov. Hickling & 
Anglin 

900 cx.s laranja c/ 450 milheiros 27$000       " Ber.m ingl. 
Industria 

10 Dez. Guilherme 
Harding Read 

630 cx.s laranja c/ 315 milheiros 18$900       " Ber.m port. Nova 
Aliança 

15 Dez.       " 821 cx.s laranja c/ 410.500  24$630       " Ber.m ingl. Anne
      " Fernandes & 

Sousa 
504 cx.s laranja c/ 252 milheiros 15$120       " Escuna port. 

Maria 
27 Dez. Diogo Cockburn 530 cx.s laranja c/ 265 milheiros 15$900       " Chalupa prus. 

Rei da Prússia  
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 73 dos Direitos Reais dos 10%, 1804.  
 

QUADRO VI 
EXPORTAÇÕES DA LHA DE S. MIGUEL - 1805 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

4 Jan. Ivens & Burnett 1.010 cx.s laranja c/ 505 milheiros 30$300 Irlanda Ber.m amer. St. 
Agostinho 

5 Jan. Diogo Cockburn 1.100 cx.s laranja c/ 550 milheiros 33$000 Londres Ber.m ingl. 
Cyren 

9 Jan. Hickling & 
Anglin 

560 cx.s laranja c/ 280 milheiros 16$800       " Chalupa ingl. 
Chesterfield 

10 Jan. George Hewson 1.093 cx.s laranja c/ 546 milheiros; 40 
cx.s limão c/ 16 milheiros 

34$710       " Ber.m sueco 
Carlota 

1 Fev. João Carlos 
Scholtz 

618 cx.s laranja c/ 309 milheiros; 71 
cx.s limão azedo c/ 28.400 

21$948       " Galeota alem. 
Margarida 
Henrieta 

4 Fev. George Hewson 696 cx.s laranja c/ 348 milheiros; 158 
cx.s limão c/ 75 milheiros; 7 cx.s 
batata doce c/ 24 @ 

31$320       " Ber.m ingl. Little 
Bem 

      " Guilherme 
Brander 

244 cx.s laranja c/ 122 milheiros; 100 
cx.s limão c/ 40 milheiros 

12$120 Jersey Ber.m ingl. 
Constante 

5 Fev. Ivens & Burnett 1.024 cx.s laranja c/ 512 milheiros; 20 
cx.s limão c/ 8 milheiros 

31$680 Londres Escuna sueca 
Peixe Voador 

15 Mar. Hickling & 
Anglin 

400 cx.s laranja c/ 200 milheiros; 412 
cx.s limão c/ 164 milheiros 

31$776 New York Escuna amer. 
Weasel 

16 Mar. João José da 
Silva Loureiro 

543 cx.s laranja c/ 271 milheiros e 
meio; 9 cx.s limão c/ 3.600 

16$722 Londres Galeota prus. (?) 

23 Mar. Guilherme 
Brander 

949 cx.s laranja c/ 474 milheiros; 200 
cx.s limão c/ 80 milheiros 

38$070       " Ber.m prus. 
Fortuna 

27 Mar. Hickling & 
Anglin 

28 cx.s laranja c/ 14 milheiros; 57 cx.s 
pequenas limão c/ 19 milheiros 

3$120 Salem Ber.m amer. 
Hector 

29 Mar. Jacinto Pacheco 
de Castro 

30 coiros de boi em cabelo 6$000 Londres Ber.m prus. 
Fortuna 

4 Abr. Hickling & 
Anglin 

200 cx.s pequenas limão c/ 66.200 7$944 Salem Ber.m amer. S. 
Miguel 

      " Guilherme 
Brander 

658 cx.s laranja c/ 329 milheiros; 155 
cx.s limão c/ 66 milheiros 

27$660 Londres Ber.m prus.  
Aurora 

5 Abr. José da Silva 
Loureiro 

500 cx.s laranja c/ 250 milheiros; 235 
cx.s limão 94 milheiros 

26$280       " Escuna ingl. 
Antuerp 

8 Abr. Guilherme 
Brander 

150 cx.s pequenas limão c/ 50 
milheiros 

6$000 Filadélfia Ber.m amer. (?) 

      " Hickling & 87 cx.s pequenas limão c/ 29 6$480       "       " 
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Anglin milheiros; 1 pipa de vinho 
      " Guilherme 

Brander 
5 pipas de vinho  15$000 Londres Escuna ingl. 

Antuerp 
24 Abr. Joaquim José 

Martins 
854 cx.s laranja c/ 427 milheiros; 130 
cx.s limão c/ 52 milheiros;  

31$860 Liverpool Ber.m port. Sr. 
do Bonfim 

15 Nov. Hickling & 
Anglin 

1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000       " Ber.m ingl. 
Royal George 

19 Nov. Hickling & 
Anglin 

1.000 cx.s laranja c/ 500  milheiros 30$000 Londres Ber.m amer. 
William 

      " Fernandes & 
Sousa 

200 cx.s laranja c/ 100 milheiros 6$000 Cork Escuna port. 
Maria 

22 Nov. Guilherme 
Brander 

800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000 Londres Ber.m ingl. 
Industria 

27 Nov. Thomas Kenyon 1.200 cx.s laranja c/ 600 milheiros 36$000 Liverpool Galeota sueca (?)
29 Nov. Guilherme 

Brander 
349 cx.s laranja c/ 174 milheiros 10$470 Londres Ber.m ingl. 

Industria 
10 Dez. Hickling & 

Anglin 
1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000       " Ber.m amer. 

Blossom 
11 Dez. José de Sousa  

Loureiro 
600 cx.s laranja c/ 300 milheiros; 11 
cx.s limão c/ 5.500 

18$660       " Sumaca port. 
Vigilante 

12 Dez. Hickling & 
Anglin 

600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000       " Ber.m amer. 
Albion 

      " Guilherme 
Brander 

500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       "       " 

      " Diogo Cockburn 900 cx.s laranja c/ 450 milheiros 27$000       " Escuna amer. 
Maria 

      " Guilherme 
Brander 

1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Cork Escuna ingl. 
Paquete 

      "       " 1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Londres Ber.m ingl. Eliza 
13 Dez. Thomas Kenyon 300 cx.s laranja c/ 150 milheiros 9$000       " Chalupa ingl. 

Seis Irmãos 
14 Dez.       " 70 cx.s laranja c/ 35 milheiros 2$100       "       " 
17 Dez. João José da 

Silva Loureiro 
900 cx.s laranja c/ 450 milheiros 2$000       " Ber.m amer. 

Admitance 
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 75 dos Direitos Reais dos 10%, 1805.  
 

QUADRO VII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1806 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

8 Jan. Brander & Adam 1.007 cx.s  laranja c/ 503.500 30$210 Londres Escuna ingl. 
Antuerp 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

722 cx.s laranja c/ 366 milheiros; 200 
coiros em cabelo; 30 quintais de pau 
de buxo 

48$960       " Chalupa ingl. 
União Packet 

      " Hickling & 
Anglin 

984 cx.s laranja c/  c/ 492 milheiros 29$520 França Escuna port. 
Tritão 

      " Ivens & Burnett 236 cx.s laranja c/ 118 milheiros 7$080 Plymouth Chalupa ingl. 
Thomaz & 
Elizabeth 

      " Guilherme 
Brander 

300 cx.s laranja c/ 150 milheiros; 56 
cx.s limão c/ 28 milheiros 

12$360 Jersey Ber. ingl. Bom 
Intento 

9 Jan. George Hewson 982 cx.s laranja c/ 491 milheiros 29$460 Londres Ber.m ingl. Little 
Ben 

      " Ivens & Burnett 398 cx.s laranja c/ 199 milheiros 11$940 Plymouth Escuna ingl. 
Açores 

      " José da Silva 
Loureiro 

860 cx.s laranja c/ 430 milheiros 25$800 Londres Ber.m prus. 
Dolphis 

      " Hickling & 1.158 cx.s laranja c/ 579 milheiros 34$740       " Ber.m amer. 
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Anglin Beckford 
      " Thomas Kenyon 819 cx.s laranja c/ 409.500 24$570       " Ber.m ingl. 

Peggy 
14 Jan. Ivens & Burnett 1.136 cx.s laranja c/ 568 milheiros 34$080       " Ber., ingl. Lady 

(Amil) 
17 Jan. Guilherme 

Brander 
942 cx.s laranja  28$260       " Ber.m ingl. 

Carlota 
      " George Hewson 1.036 cx.s laranja c/ 518 milheiros 31$080 Liverpool Ber.m ingl. Cisne
18 Jan. Inácio José de 

Melo 
1.284 cx.s laranja c/ 642 milheiros 38$520 Londres Iate port.  Dois 

Amigos 
      " Manuel Nunes 1.470 cx.s laranja  44$100 Liverpool Iate port. Alegria 
29 Jan. Thomas Kenyon 572 cx.s laranja c/ 286 milheiros 17$160 Londres Escuna ingl. 

Marquesa (?) 
      " George Hewson 555 cx.s laranja c/ 277.500  18$650 Bristol Ber.m port. 

Desengano 
30 Jan. Dr. Francisco 

Caetano de 
Carvalho 

2.000 cx.s laranja c/ 1.000 milheiros 60$000 Londres Galera port. 
Flora 

1 Fev. Thomas Kenyon 150 cx.s laranja c/ 75 milheiros 4$500       "       " 
14 Fev. Dr. Francisco 

Caetano de 
Carvalho 

317 cx.s  laranja c/ 158.500; 44 coiros 
de boi 

14$790       "       " 

15 Fev. João Carlos 
Scholtz 

1.279 cx.s laranja c/ 639.500 38$390       " Galeota din. 
Neptuno 

      " Guilherme 
Brander 

570 cx.s laranja c/ 285 milheiros 17$100       " Escuna ingl. 
Sydney 

17 Fev Diogo Cockburn 1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000       " Escuna amer. 
Eagle 

19 Fev Hickling & 
Anglin 

2.125 cx.s pequenas de laranja c/ 711 
milheiros 

42$660 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Regeneration 

3 Mar. Guilherme 
Brander 

1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Londres Ber.m din. 
Haubat 

8 Mar.  George Hewson 1.228 cx.s laranja c/ 614 milheiros 36$840 Liverpool Iate port. N.a S.a 
do Carmo 

      " Diogo Cockburn 1.070 cx.s laranja c/ 535 milheiros 32$100 Londres Escuna amer. 
Maria 

      " Guilherme 
Harding Read 

960  cx.s laranja c/ 480 milheiros 28$800       " Ber.m ingl. Fox 

12 Mar. Hickling & 
Anglin 

2.220 cx.s pequenas de laranja c/ 740 
milheiros 

44$400 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Admitance 

22 Mar. Diogo Cockburn 1.370 cx.s laranja c/ 688 milheiros 41$280 Londres Escuna ingl. 
Zephir 

24 Mar. Ivens & Burnett 244 cx.s laranja c/ 122 milheiros 7$320 Plymouth Chalupa ingl. 
Thomaz & 
Elizabeth 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

1.234 cx.s laranja c/ 617 milheiros 37$020 Londres Ber.m ingl. 
Lively 

27 Mar George Hewson 1.250 cx.s laranja c/ 625 milheiros 37$500       " Ber.m ingl. Eliza 
29 Mar. Guilherme 

Harding Read & 
C.ia 

1.170 cx.s laranja c/ 585 milheiros 35$100       " Ber.m amer. 
Albion 

31 Mar. João Carlos 
Scholtz 

1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Inglaterra Iate port. Inveja 

      " Cosme Brander 
& C.ia 

970 cx.s laranja c/ 485 milheiros 29$100 Londres Ber.m ingl. 
Carlota 

1 Abr. Guilherme 
Brander 

1.400 cx.s laranja c/ 700 milheiros 42$000       " Ber.m din. 
Haubat 

      " Diogo Cockburn 1.068 cx.s laranja c/ 534 milheiros 32$040       " Galeota sueca 
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Ircheten 
      "       " 990 cx.s laranja c/ 495 milheiros  29$700       " Escuna ingl. Jane
      " Hickling & 

Anglin 
1.380 cx.s pequenas  laranja c/ 460 
milheiros 

27$600 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
William 

10 Abr. Brander & Adam 668 cx.s laranja c/ 334 milheiros 20$040 Londres Chalupa ingl. 
União Paquete 

      " Diogo Cockburn 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000       " Ber.m amer. 
Luiza 

12 Abr. Hickling & 
Anglin 

1.600 cx.s laranja c/ 800 milheiros; 50 
@ de batatas 

52$000       " Galera amer. 
Wonderer 

14 Abr. João José da 
Silva Loureiro 

900 cx.s laranja c/ 450 milheiros 27$000       " Ber.m port. Bons 
Irmãos Nossa 
Senhora do 
Desterro 

16 Abr.       " 942 cx.s laranja c/ 471 milheiros 28$260       " Ber.m Prussiano 
Ira 

      " Diogo Cockburn 660 cx.s laranja c/ 330 milheiros 19$800       " Ber.m ingl. 
Montrose 

19 Abr. Thomas Kenyon 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Escuna amer. 
Siren 

      " Pedro Nolasco 100 cx.s laranja c/ 50 milheiros 3$000       " Ber.m port. Bons 
Irmãos Nossa 
Senhora do 
Desterro 

      " Guilherme 
Brander 

1.300 cx.s laranja c/ 650 milheiros 39$000       " Ber.m ingl. 
Pelham 

21 Abr. José da Silva 
Loureiro 

1.200 cx.s laranja c/ 600 milheiros 36$000       " Ber. din. 
Capricio 

26 Abr. Hickling & 
Anglin 

1.400 cx.s pequenas laranja c/ 560 
milheiros; 100 cx.s limão c/ 40 
milheiros 

38$400 Rússia Ber.m amer. 
Beckford 

28 Abr. Thomas Kenyon 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000 Londres Escuna amer. 
Siren 

30 Abr. Diogo Cockburn 400 cx.s laranja c/ 200 milheiros 12$000       " Escuna ingl. 
Açores 

6 Mai. João Carlos 
Scholtz 

400 cx.s laranja c/ 200 milheiros 12$000 Inglaterra Ber.m port. 
Harmonia 

      " Bernardo 
António de Faria 
Machado 

400 cx.s laranja c/ 200 milheiros 12$000       "       " 

9 Mai. Henrique José 
Pereira 

50 cx.s laranja c/ 25 milheiros 1$500       "       " 

23 Mai. Hickling & 
Anglin 

600 cx.s limão c/ 240 milheiros; 600 
cx.s laranja c/ 300 milheiros 

46$800 América Ber.m port. 
Tritão 

15 Nov.       " 860 cx.s laranja c/ 430 milheiros 25$800 Cherburgo Ber.m port. 
Tritão 

18 Nov.       " 1.000 cx.s laranja c/ 500 milheiros 30$000 Bordéus Ber.m amer. 
William 

      " Guilherme 
Brander 

750 cx.s laranja c/ 375 milheiros 22$500 Ilha de Jersey Ber.m ingl. 
Hester 

19 Nov. Diogo Cockburn 1.600 cx.s laranja c/ 800 milheiros 48$000 Liverpool Ber.m amer. 
Eliza 

21 Nov. Hickling & 
Anglin 

52 cx.s laranja c/ 26 milheiros 1$560 Bordéus Ber.m amer. 
William 

2 Dez. Gilherme 
Brander 

1.320 cx.s laranja c/ 660 milheiros 39$600 Londres Escuna ingl. 
Zephir 

9 Dez. Ivens & Burnett 900 cx.s laranja c/ 450 milheiros 27$000       " Ber.m ingl. Fox 
16 Dez.       " 1.200 cx.s laranja c/ 600 milheiros 36$000       " Ber.m ingl. Mary 

Ann 



 119

18 Dez. Diogo Cockburn 100 cx.s laranja c/ 50 milheiros 3$000 Liverpool Ber.m amer. 
Eliza 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 77 dos Direitos Reais dos 10%, 1806.  
 

QUADRO VIII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1807 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

8 Jan. Hickling & 
Anglin 

700 cx.s laranja c / 350 milheiros 21$000 Londres Escuna amer. 
Cornelia 

13 Jan. Thomas Kenyon 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000 Liverpool Ber.m amer. 
Albion 

15 Jan. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000       "       " 

      " Hickling & 
Anglin 

1.200 cx.s laranja c/ 600 milheiros 36$000       " Ber.m amer. 
Swift 

19 Jan. Guilherme 
Brander 

590 cx.s laranja c/ 295 milheiros 17$700 Londres Sumaca ingl. 
Burlington 

21 Jan. George Hewson 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Ber.m ingl. Little 
Bem 

      " Ivens & Burnett 1.100 cx.s laranja c/ 550 milheiros 33$000       " Ber.m amer. 
Hiram 

      " Guilherme 
Brander 

700 cx.s laranja c/ 375 milheiros 22$500 Suécia Escuna din. 
Paquete de 
Lubec 

22 Jan. George Hewson 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000 Londres Ber.m ingl. Little 
Bem 

30 Jan. Diogo Cockburn 900 cx.s laranja c/ 450 milheiros; 50 
cx.s limão c/ 20 milheiros 

29$400       " Galeota 
Prussiana  
Martha 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros; 50 
cx.s limão c/ 20 milheiros 

23$400       " Escuna ingl. 
Peggy 

31 Jan. Cosme Brander 1.100 cx.s laranja c/ 550 milheiros 33$000       " Ber.m ingl. Eliza 
      "       " 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Chalupa ingl. 

Lord Nelson 
      "       " 100 cx.s laranja c / 50 milheiros 3$000       "       " 
3 Fev. Ivens & Burnett 1.158 cx.s laranja c/ 579 milheiros 34$740 Copenhague Galeota Russa 

Anna Catarina 
      " Diogo Cockburn 1.025 cx.s laranja c/ 512 milheiros e 

meio 
30$750 Londres Escuna ingl. 

Indústria 
4 Fev. Guilherme 

Brander 
800 cx.s laranja c/ 400 milheiros 24$000       " Ber.m ingl. 

Pensamento 
      " George Hewson 431 cx.s laranja c/ 215 milheiros e 

meio 
12$930 Liverpool Ber.m ingl. 

Indústria 
5 Fev. Guilherme 

Brander 
300  cx.s laranja c/ 150 milheiros 9$000       "       " 

9 Fev.  Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

850 cx.s laranja c/ 425 milheiros; 50 
cx.s limão c/ 20 milheiros 

27$900 Londres Escuna ingl. 
Bard  (Bird ?) 

3 Mar. Cosme Brander 500 cx.s laranja c/ 250 milheiros 15$000       " Chalupa ingl. 
Fox 

7 Mar. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

600 cx.s laranja c/ 300 milheiros; 100 
cx.s limão c/ 40 milheiros 

22$800       " Ber.m ingl. 
Resolution 

21 Mar. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja c/ 150 milheiros; 200 
cx.s limão c/ 80 milheiros; 50 cx.s 
laranja azeda c/ 25 milheiros 

19$600 Copenhague Galeota alemã 
Junge Buchmans 
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24 Mar. Fernandes & 
Sousa 

400 cx.s laranja c/ 200 milheiros; 60 
cx.s limão c/ 24 milheiros; 5 cx.s 
laranja azeda c/ 2 milheiros e meio 

14$980 Londres Chalupa ingl. 
Prince of Wales 

      " Thomas Kenyon 234 cx.s laranja c/ 117 milheiros; 7 
cx.s limão c/ 2.800 limões 

7$356 Liverpool Galera amer. 
Wonderer 

1 Abr. Jacinto Pacheco 
de Castro & C.ia 

3 cx.s c/ 1.500 laranjas; 1 caixote c/ 81 
peles de cabra em cabelo 

2$520 Londres  Chalupa ingl. 
Prince of Wales 

      " Gabriel António 
Barbosa 

1 caixotinho c/ 1 arrátel e meio de 
linhas  

$240       "       " 

      " Hickling & 
Anglin 

739 cx.s pequenas c/ laranja c/ 
295.600; 95 cx.s limão c/ 38 milheiros 

22$296 S. 
Petersburgo 

Escuna amer. 
Cornelia 

3 Abr. Guilherme 
Brander 

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros 21$000 Suécia Escuna din. 
Lubeck 

      " Ivens & Burnett 155 cx.s limão c/ 62 milheiros 7$440 Copenhague Galeota alemã 
Junge Buchmans 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia  

700 cx.s laranja c/ 350 milheiros; 150 
cx.s limão c/ 60 milheiros; 3 barris c/ 
700 arráteis de cobre velho em folha 

38$700 Londres Ber.m ingl. 
Perseverante 

9 Abr. Cosme Brander 600 cx.s laranja c/ 300 milheiros 18$000       " Ber.m ingl. Little 
Ben 

      " Diogo Cockburn 853 cx.s laranja c/ 426 milheiros e 
meio; 117 cx.s limão c/ 46.800 

31$206       " Escuna ingl. 
Caçador 

15 Abr. Cosme Brander 91 cx.s laranja c/ 45 milheiros e meio; 
20 cx.s limão c/ 8 milheiros 

3$690       " Ber.m ingl. Little 
Ben 

      " Guilherme 
Brander 

121 cx.s laranja c/ 60 milheiros e 
meio; 54 cx.s limão c/ 21.600  

6$222       " Ber.m ingl. 
Thomas 

25 Abr. Hickling & 
Anglin 

120 cx.s limão c/ 48 milheiros 5$760 Boston Ber.m amer. 
Minerva 

27 Abr. José da Silva 
Loureiro 

20 cx.s limão c/ 8 milheiros; 2 cx.s 
laranja c/ 1 milheiro 

1$020       "       " 

10 Set. Hickling & 
Anglin 

150 cx.s limão c/ 60 milheiros 7$200 New York Escuna amer. 
Cornelia 

19 Out. Hickling & 
Anglin 

800 cx.s de laranja c/ 400 milheiros 24$000 América Escuna amer. 
Joan 

2 Nov. Alexander Man 1.000 cx.s pequenas de laranja  e 20 
cx.s pequenas de limão 

31$000 Londres Escuna amer. 
União 

7 Nov. Ivens & Burnett 900 cx.s pequenas de laranja  27$000       " Ber.m ingl. Mary
10 Nov. Guilherme 

Brander Junior 
1.000 cx.s pequenas de laranja 30$000 Liverpool Ber.m amer. 

Swift 
11 Nov. Ivens & Burnett 1.000 cx.s pequenas de laranja 30$000 Londres Ber.m ingl. 

Jervis 
12 Nov. Alexander Man 550 cx.s pequenas de laranja 16$500       " Escuna (?) Vier 

Broders 
13 Nov. Guilherme 

Brander Junior 
340 cx.s pequenas de laranja  10$200 Liverpool Ber.m amer. 

Swift 
14 Nov. George Hewson 600 cx.s pequenas de laranja 18$000 Bristol Escuna port. Flor 

do Funchal 
      " Ivens & Burnett 50 cx.s pequenas de laranja 1$500 Londres Ber.m ingl. 

Jervis 
19 Nov. George Hewson 124 cx.s pequenas de laranja 3$720 Bristol Escuna port. Flor 

do Funchal 
28 Nov. Hickling & 

Anglin 
1.000 cx.s pequenas de laranja 30$000 Londres Chalupa ingl. 

Sally 
      " Cosme Brander 

& C.ia 
1.100 cx.s pequenas de laranja  33$000       " Ber.m ingl. 

Cerberus 
1 Dez. Guilherme 

Brander 
700 cx.s pequenas de laranja 21$000       " Escuna ingl. 

Cleyde 
      " Cap. Manuel de 

Bettencourt da 
350 cx.s pequenas de laranja 10$500 Bristol Escuna port. 

Senhora das 
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Cunha  Angústias 
2 Dez. Luís José de 

Medeiros 
50 cx.s pequenas de laranja 1$500       "       " 

      " Cosme Brander 
& C.ia 

100 cx.s pequenas de laranja 3$000 Londres Ber.m ingl. 
Cerberus 

3 Dez.       " 400 cx.s pequenas de laranja 12$000 Jersey Ber.m ingl. 
Neptuno 

      "       " 70 cx.s pequenas de laranja 2$100 Londres Ber.m ingl. 
Cerberus 

21 Dez. Guilherme 
Brander 

1.140 cx.s laranja 34$380       " Escuna ingl. 
Zefir 

22 Dez. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

309 cx.s laranja 9$270 Plymouth Chalupa ingl. 
Leon 

      " Guilherme 
Brander 

355 cx.s pequenas de laranja 10$650 Guernesey Escuna ingl. 
Nancy 

24 Dez. Ivens & Burnett 1.267 cx.s pequenas de laranja 38$010 Londres Escuna ingl. 
Kind 

      " Cosme Brander 
& C.ia 

1.298 cx.s pequenas de laranja 38$940 Inglaterra Galera ingl. 
Tartar 

      " Hickling & 
Anglin 

1.422 cx.s pequenas de laranja 42$660 Dover Galeota sueca  
(?) 

29 Dez. José da Silva 
Loureiro 

766 cx.s de laranja 22$980 Londres Ber.m ingl.(?) 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 79 e 81 dos Direitos Reais dos 10%, 1800.  
 

QUADRO IX 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1808 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

9 Jan. Guilherme 
Harding Read 

1.361 cx.s laranja 40$830 Londres Ber.m ingl. 
Oriente 

      " Hickling & 
Anglin 

559 cx.s laranja 16$770       " Chalupa ingl. 
Indústria 

12 Jan. Ivens & Burnett 860 cx.s laranja 25$800       " Ber.m ingl. Flora 
13 Jan. João José Silva 

Loureiro 
1.000 cx.s laranja 30$000       " Galeota ? 

Emmelina 
14 Jan. Guilherme 

Brander 
900 c x.s laranja 27$000       " Escuna ingl. Lark

      " Ivens & Burnett 658 cx.s laranja 19$740       " Escuna amer. 
Summer 

16 Jan. Diogo Cockburn 650 cx.s laranja  19$500 Hamburgo Galeota sueca 
Cecilia 

      " António 
Rodrigues da Paz 

816 cx.s laranja 24$480 Liverpool Iate port. 
Conceição 

22 Jan. Diogo Cockburn 1.200 cx.s laranja 36$000 Londres Ber.m in gl. 
Angenoria 

23 Jan. Hickling & 
Anglin 

650 cx.s laranja 19$500 Inglaterra Ber.m ingl. Dart 

25 Jan. Ivens & Burnett 1.110 cx.s laranja 33$300 Londres Ber. ingl. 
Mercúrio 

28 Jan. Inácio José de 
Melo 

940 cx.s laranja 28$200 Liverpool Iate port. 
Esperança 

29 Jan. Hickling & 
Anglin 

820 cx.s laranja  24$600 Inglaterra Ber.m ingl. Sally 

30 Jan. Guilherme 
Brander 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Escuna ingl. 
Clyde 

1 Fev.  Guilherme 
Harding Read 

1.139 cx.s laranja 34$170       " Ber.m ingl. Eliza 
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      " António da Silva 1.110 cx.s laranja 33$300       " Ber.m ingl. Kind 
4 Fev. Guilherme 

Brander 
633 cx.s laranja 19$090       " Escuna ingl. 

Gatcomb 
6 Fev. Diogo Cockburn 1.200 cx.s laranja 36$000       " Galeota (?) Grow 

Izabel 
16 Fev. Alexander Man 439 cx.s laranja 13$170 Hull Chalupa ingl Fox
17 Fev. Hickling & 

Anglin 
850 cx.s laranja; 300 cx.s pequenas de 
limão 

40$500 Boston Ber.m amer. 
Rebeca 

      " Guilherme 
Brander 

873 cxs. laranja 26$190 Londres Chalupa ingl. 
Helena 

      " Guilherme 
Harding Read 

1.786 cx.s laranja 53$580 Hamburgo Galeota (?) 
(Endraught ) 

23 Fev. Hickling & 
Anglin 

700 cx.s laranja ; 300 cx.s pequenas de 
limão 

36$000 Boston Ber.m amer. 
Despacho 

26 Fev.       " 638 cx.s laranja 19$140 Londres Escuna amer. 
Britania 

      "       " 200 cx.s laranja 6$000 Boston Ber.m amer. 
Jason 

27 Fev. José da Silva 
Loureiro 

1.432 cx.s laranja 42$960 Londres Ber.m ingl. 
Spashs & Rebeca

29 Fev. Ivens & Burnett 696 cx.s laranja 20$880       " Chalupa ingl. 
Hope 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

387 cx.s laranja 11$610       " Ber.m ingl. Mary

2 Mar. Guilherme 
Brander 

776 cx.s laranja 22$980       " Escuna ingl. 
Maria 

8 Mar Ivens & Burnett 1.075 cx.s laranja 32$250 Londres Ber.m ingl. 
Success 

9 Mar. Diogo Cockburn 1.507 cx.s laranja 45$210       (?) Galeota (?) 
Hermina & 
Helena 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

895 cx.s laranja 26$850 Londres Escuna ingl. 
Fame 

15 Mar. Manuel da 
Cunha Leite 

350 cx.s laranja  10$500       " Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

16 Mar. Guilherme 
Brander Junior & 
C.ia 

830 cx.s laranja  24$900 Londres Galeota (?) 
Maria Isabel 

23 Mar. João Carlos 
Scholtz 

1.104 cx.s laranja 33$120 Copenhague Galera prussiana 
Maria Augusta 

      " Guilherme 
Brander Junior & 
C.ia 

250 cx.s laranja 7$500 Londres Escuna ingl. 
(Poudrham) 
Castel 

      " Hickling & 
Anglin 

815 cx.s laranja 24$450       " Ber.m amer. 
Sophia 

      "       " 100 cx.s limão 5$000 Boston Escuna amer. 
Mount Hope 

28 Mar. Guilherme 
Brander 

148 cx.s laranja; 44 cx.s limão 6$640 Jersey Ber.m ingl. 
Neptuno 

      " Hickling & 
Anglin 

192 cx.s laranja  5$760       "       " 

2 Abr. Diogo Cockburn 810 cx.laranja  24$300       " Galeota (?)  João 
Moço 

8 Abr. Hickling & 
Anglin 

1.800 cx.s pequenas de laranja; 70 cx.s 
grandes de laranja; 200 cx.s pequenas 
de limão 

67$600 S. 
Petersburgo 

Galera amer. 
Prufus 
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      " Diogo Cockburn 1.032 cx.s laranja 30$960 Londres Ber.m ingl. Lady 
9 Abr. Guilherme 

Brander Junior & 
C.ia 

1.802 cx.s laranja 32$460 Liverpool Ber.m ingl. Sally 

      " João José Silva 
Loureiro 

760 cx.s laranja 22$800 Londres Ber.m ingl. Ant 

      " Luís José Velho 
de Melo Cabral 
(e outros) 

74 cx.s laranja; 14 @ e meia de 
toucinho; 31 @ de carne de vaca 

9$664 Madeira  Caíque ingl. 
Palomba 

      " Ivens & Burnett 1.319 cx.s laranja 39$570 Londres Ber. m ingl. Vine
      " Hickling & 

Anglin 
150 cx.s laranja; 150 cx.s limão 12$000 Boston Escuna amer. 

Rebeca 
11 Abr. Cosme Brander 

& C.ia 
1.235 cx.s laranja 37$050 Londres Ber.m ingl. Rosa 

Linda 
      " Diogo Cockburn 980 cx.s laranja 29$400       " Galeota ingl. 

Calipso 
      " Alexander Man 

& C.ia 
1.900 cx.s laranja 30$270 (Cristiansen) Galeota  Henrica 

12 Abr. Hickling & 
Anglin 

1.430 cx.s laranja 42$900 Rússia Galeota sueca 
Frau Cristina 

13 Abr. Ivens & Burnett 958 cx.s laranja 28$740 Londres Galeota ? Juliana 
      " Diogo Cockburn 1.395 cx.s laranja 41$850       " Galeota (?) 

Margarita 
      "       " 830 cx.s laranja 24$900       " Galeota ? 

Senhora Thede 
      " Hickling & 

Anglin 
800 cx.s laranja 24$000       " Ber.m ingl. 

Maria Isabel 
16 Abr. Guilherme 

Brander 
669 cx.s laranja; 74 cx.s limão 23$770       " Ber.m ingl. Hatt 

      " Guilherme 
Brander Junior & 
C.ia 

1.065 cx.s laranja 31$950       " Ber.m ingl. 
Guilherme Jane 

      " Cláudio Jardinê 6 colchas brancas 1$440 Madeira Escuna port. 
Victoria 

20 Abr. Diogo Cockburn 615 cx.s laranja 18$450 Londres Galeota 
hamburguesa 
Concordia 

      " Hickling & 
Anglin 

1.400 cx.s laranja; 100 cx.s limão 47$000 Boston Ber.m amer. 
Admitance 

      " Guilherme 
Brander 

620 cx.s laranja 18$600 Londres Ber.m ingl. 
Badjer 

21 Abr.  Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

700 cx.s laranja 21$000       " Berg.m ingl. 
Vigilance 

      " Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja; 28 cx.s limão 13$400 Guernesey Ligre ingl. 
Puzzle 

      "       " 1.350 cx.s laranja 40$500 Londres Escuna ingl. 
Sportman 

22 Abr. Thomas Kenyon 50 moios de milho branco 60$000 Liverpool Escuna ingl. John 
Bettsey 

23 Abr. George Hewson 913 cx.s laranja  27$390 Londres Ber.m ingl. 
Maria 

      "       " 742 cx.s laranja  22$260       " Ber.m ingl. 
Unidade 

      " Guilherme 
Brander 

2 jumentos novatos 2$400 Madeira Ber. m ingl. (?) 

      " Guilherme 
Harding Read 

36 cx.s laranja 1$080       " Escuna ingl. Três

      " Guilherme 417 cx.s laranja 12$510 Falmouth Escuna ingl. 
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Brander Nancy 
      "       " 995 cx.s laranja 29$850 Londres Ber.m ingl. Flora 
25 Abr. António José de 

Vasconcelos 
21 @ de toucinhos; 20 cx.s laranja  4$632 Madeira Caíque port. 

Senhora do 
Rosário 

26 Abr. Diogo Cockburn 715 cx.s laranja 21$450 Londres Galeota (?) 
Cecilia 

       Fernandes & 
Sousa 

36 @ de toucinho 7$002 Madeira Ber.m port. 
Maria 

29 Abr. Cosme Brander 
& C.ia 

1.99 cx.s laranja 32$970 Londres Ber.m port. 
Amizade 

      " Hickling & 
Anglin 

1.100 cx.s laranja; 17 cx.s limão 33$850 S. 
Petersburgo 

Galeota (?) Frau 
Cristina 

30 Abr. Cristiano Petrez 40 @ de carne de porco e 1 mula 9$400 Madeira Ber.m port. 
Minerva 

      " Luíz José de 
Medeiros 

165 cx.s laranja; 153 cx.s laranja 9$590 Londres Ber.m ingl. Eliza 

      " Alexander Man 
& C.ia 

155 cx.s laranja 4$650       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

413 cx.s laranja; 6 cx.s limão 12$690       "       " 

      " Guilherme 
Brander Junior 

40 moios de milho amarelo 43$200 Liverpool Galera ingl. 
Governador 
Wentworth 

      " Guilherme 
Brander 

952 cx.s laranja 28$560 Londres Ber.m ingl. 
Henry 

2 Mai. Manuel da 
Fonseca (e 
outros) 

27 @ e meia de toucinho; 6 @ e 26 
arráteis de carne de porco; 1 porco 
pequeno; 1 cavalo; 24 potes e 43 
talhas de barro 

11$046 Madeira Ber.m port. Bons 
Irmãos 

6 Mai. António José 
Vasconcelos 

10 cx.s laranja $300 Madeira Ber.m port. 
Carolina 

7 Mai. Luís José Velho 2 éguas 4$500       "       " 
      " António José de 

Vasconcelos 
1 égua 2$000       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

610 cx.s laranja; 178 cx.s laranja 
azeda; 102 cx.s limão 

24$960 Londres Chalupa ingl. 
Helena 

      "       " 383 cx.s laranja 11$490 Guernesey Escuna ingl. 
Goodreel 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

49 cx.s laranja; 60 moios de milho 66$270 Liverpool Galera ingl. 
Governador 
Wentworth 

      " João Carlos 
Scholtz 

740 cx.s laranja 22$200       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

871 cx.s laranja 26$130 Londres Escuna ingl. Lark

14 Mai. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

40 cx.s laranja 1$200       " Escuna ingl. 
Zefir 

      ". Guilherme 
Brander 

537 cx.s laranja; 103 moios e 45 
alqueires 

128$160       " Escuna ingl. 
Zefir 

      " Ivens & Burnett 109 moios de milho; 48 coiros em 
cabelo 

122$520       " Ber.m ingl. 
Indústria 

4 Jul. Guilherme 
Brander 

30 cx.s limão; 28 cx.s laranja; 7.380 
cabos de cebolas 

13$416 Londres Escuna ingl. 
Wonder 

18 Jul. Thomas Alton 30 cx.s cebolas 7$640 Liverpool Galera ingl. 
Governador 
Wentworth 

27 Jul. Martinho 30 cx.s de cebolas c/ 900 cabos ou 1$350 Jamaica Galera ingl. 
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Ferreira réstias Hectwood 
26 Ago. Guilherme 

Brander 
240 cabos de cebolas $360 Londres Escuna ingl. 

(Ponderham) 
Castle 

2 Set.        " 123 cx.s c/ 1.650 cabos de cebolas; 
350 cx.s c/ 10 moios e meio de batata 
inglesa 

8$775 West Indies Galera ingl. 
Mariana 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 83 e 85 dos Direitos Reais dos 10%, 1808.  
 

QUADRO X 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1809 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

2 Jan. Guilherme 
Brander Junior 

537 cx.s laranja 16$110 Londres Chalupa ingl. 
Margarida 

      " Guilherme 
Brander  

700 cx.s laranja; 10 cx.s limão 21$500 Liverpool Escuna ingl. 
Maria 

      " Thomas Kenyon 150 cx.s laranja  4$500       " Ber.m ingl. 
Venus 

      " Hickling & 
Anglin 

60 cx.s limão  3$000 Suécia Ber.m (ingl.) 
Diligente 

21 Jan. Diogo Cockburn 329 cx.s limão; 400 cx.s laranja 28$750 Londres Galeota (ingl.) 
Calipso 

8 Fev. Hickling & 
Anglin 

538 cx.s laranja ; 380 cx.s limão 35$140 S. 
Petersburgo 

Escuna amer. 
Sally 

12 Fev. Ivens & Burnett 1.100 cx.s laranja 33$000 Londres Ber.m ingl. 
William 

8 Mar. José António da 
Costa Bastos 

667 cx.s laranja 20$010       " Chalupa ingl, 
Dée 

10 Mar. Ivens & Burnett 1.000 cx.s laranja 30$000       " Ber.m (ingl.)  
União 

16 Mar. Guilherme 
Brander Junior 

748 cx.s laranja; 226 cx.s limão 3$740       " Chalupa (ingl.) 
Minerva 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

400 cx.s laranja 29$500       " Chalupa ingl. 
Izabella 

27 Mar. George Hewson 437 cx.s laranja 13$110       " Escuna ingl. 
Grinder 

      " Diogo Cockburn 484 cx.s laranja 14$520       " Escuna in gl. 
Diligencia 

30 Mar. Hickling & 
Anglin 

400 cx.s laranja 12$000       " Escuna (ingl.) 
Mary 

      " Guilherme 
Brander 

530 cx.s laranja 15$900       " Escuna ingl. Saly

11 Abr.        " 243 cx.s limão; 45 cx.s laranja 13$500 Jersey Chalupa (ingl.) 
Sucesso 

      "       " 913 cx.s laranja 27$390 Londres Escuna (ingl.) 
Zefir 

12 Abr. Fernandes & 
Sousa 

1.126 cx.s laranja; 523 cx.s limão 59$930 Londres Galeota (ingl.) 
Elizabeth 

      " João Carlos 
Scholtz 

119 cx.s limão; 23 cx.s laranja 6$640 S. 
Petersburgo 

      " 

14 Abr. Guilherme 
Harding Read 

700 cx.s limão 35$000 Londres Escuna ingl. 
Mentor 

      " Guilherme 
Brander 

291 cx.s limão 16$560       " Cahlupa (ingl. ) 
Brilhante 

      " Hickling & 
Anglin 

800 cx.limão; 30 cx.s laranja 40$900 New York Escuna ingl. 
Ranger 

27 Abr.       " 400 cx.s limão 20$000       " Chalupa ingl. 
Nemble 
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      " Guilherme 
Brander 

798 cx.s laranja; 23 cx.s limão 25$090 Londres Escuna ingl. Lark

      "       " 800 cx.s laranja 24$000       "        " 
      "       " 312 cx.s laranja; 100 cx.s limão 14$360 Jamaica Ber.m ingl. 

Nautilus 
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 87 dos Direitos Reais dos 10%, 1809.  
 

QUADRO XI 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1810 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

12 Jan. Guilherme 
Harding Read 

700 cx.s laranja 42$000 Londres Escuna ingl. True 
Briton 

      " Ivens & Burnett 286 cx.s laranja 17$160 Plymouth Chalupa (ingl.) 
Thomas 

19 Jan. Guilherme 
Brander 

355  cx.s laranja 21$300 Guernesey Chalupa (ingl.) 
Ranger 

3 Fev. Miguel Ferreira 14 cx.s laranja $840 Liverpool Ber. m ingl. 
Larck 

      " Hickling & 
Anglin, Ivens & 
Burnett, 
Guilherme 
Brander, 
Guilherme 
Harding Read  

50.658 cx.s laranja; 875 c x.s limão 
(colheita de 1809) 

1:563$490 Londres e 
outros 

Diversos navios 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 89 dos Direitos Reais dos 10%, 1810.  
 

QUADRO XII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1812 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

2 Jan. Loureiro & Filho 450 cx.s pequenas de laranja 20$250 Londres Escuna ingl. Sea 
Ninph 

      " Ivens & Burnett 557 cx.s pequenas de laranja 25$065       " Chalupa ingl 
Favorita 

7 Jan. Ivens & Burnett 256 cx.s pequenas de laranja 11$520       " Escuna ingl. 
Fama 

      " Henrique Lloyd 800 cx.s pequenas de laranja 36$000       " Ber.m ingl. 
Lightening 

      " Ivens & Burnett 800 cx.s pequenas de laranja 36$000       " Ber.m ingl. Hope
      " Guilherme 

Harding Read  
300 cx.s laranja; 100 cx.s limão 21$000 Dublin Chalupa ingl.(?) 

      " Guilherme 
Brander 

700 cx.s laranja 31$500 Bedford Chalupa ingl. 
Duquesa 

13 Jan. Thomas Hickling 
& C.o 

200 cx.s laranja 9$000 Portland Ber.m amer. 
União 

14 Jan. Ivens & Burnett 100 cx.s laranja 4$500 Londres Ber.m ingl. 
Lightening 

15 Jan. Diogo Cockburn 800 cx.s laranja 36$000       " Ber.m ingl. 
Phebe 

16 Jan. Diogo Leslie 750 cx.s laranja 33$750       " Chalupa ingl. 
Esperança 

      " Thomas Hickling 
& C.o 

50 cx.s laranja 2$250 Portland Ber.m amer. 
União 

      " Guilherme 
Harding Read 

600 cx.s laranja 27$000 Liverpool Escuna ingl. 
Voadora 

18 Jan. Henrique Lloyd 150 cx.s laranja 6$750 Londres Ber.m ingl. 
Lightening 
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      " Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 27$000       " Ber.m ingl. Lord 
Wellington 

      " Guilherme 
Brander 

245 cx.s laranja  11$025       " Chalupa ingl. 
Duquesa 

      " Thomas Hickling 
& C.o 

150 cx.s laranja 6$750       " Ber.m ingl. Lord 
Wellington 

21 Jan. Guilherme 
Harding Read 

400 cx.s laranja 18$000 Plymouth Escuna ingl. 
Eleanor 

      " Henrique Lloyd 50 cx.s laranja  2$250 Londres Ber.m ingl. 
Lightening 

22 Jan. Thomas Hickling 
& C.o 

600 cx.s laranja 27$000 Port Glasgow Escuna ingl. John

24 Jan. André Adam 900 cx.s laranja  40$500 Londres Ber.m ingl. Earl 
Lister 

25 Jan. Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       " Chalupa ingl. 
George 

      "       " 52 cx.s laranja 2$340       " Ber.m ingl. Lord 
      " Loureiro & F.o 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 

Providência 
      " Guilherme 

Brander 
400 cx.s laranja; 20 cx.s limão 19$500       " Ber.m ingl. Julia 

27 Jan. Loureiro & F.o 60 cx.s laranja 2$700       " Escuna ingl. 
Providência 

      "       " 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. Lark
      " António 

Bernardo Dias 
Santos 

600 cx.s laranja 27$000 Boston Escuna amer. 
John 

      "       " 400 cx.s laranja 18$000 Londres Ber.m amer. 
Laranja 

      " Diogo Cockburn 400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Carlota 

      " André Adam 160 cx.s laranja 7$200       " Ber.m ingl. Earl 
Lister 

10 Fev. Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 36$000       " Ber.m ingl. (?) 
      " André Adam 99 cx.s laranja 4$455       " Ber.m ingl. Earl 

Lister 
14 Fev.  Diogo Cockburn 600 cx.s laranja 27$000       " Ber.m ingl. 

George e 
Guilherme 

     " Loureiro e F.o 300 cx.s laranja 13$500       " Escuna ingl. Lark
17 Fev. João Nesbit 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 

Modéstia 
      " Thomas Hickling 

& C.o 
700 cx.s laranja 42$750 Boston Escuna amer. 

Amanda 
18 Fev. Fernandes & 

Sousa 
500 cx.s laranja 22$500 Escócia Escuna ingl. 

Pavia 
22 Fev. Diogo Cockburn 900 cx.s laranja  40$500 Londres Ber.m amer. 

Charleston 
Packet 

      "       " 224 cx.s laranja 10$080       " Ber.m ingl. 
George e 
Guilherme 

26 Fev. António Rosa da 
Paz 

331 cx.s laranja 14$895 Liverpool Escuna ingl John 

      " Diogo Cockburn 100 cx.s laranja 4$500 Londres Ber.m amer. 
Charleston 

27 Fev. Fernandes & 
Sousa 

272 cx.s laranja  12$240 Escócia Escuna ingl. 
Pavia 

4 Mar. Thomas Hickling 1.638 cx.s laranja; 157 cx.s limão  85$485 Londres Ber.m amer. 



 128

& C.o Laranja 
6 Mar.       " 1.500 cx.s laranja 67$500 S. 

Petersburgo 
Ber.m amer. 
(Signet) 

10 Mar. Guilherme 
Brander 

250 cx.s laranja; 20 cx.s limão 12$750 Londres Ber.m ingl. Eliza 

11 Mar. Guilherme 
Harding Read 

20 pipas de aguardente c/ 300 almudes 270$000       " Escuna ingl. Lark

      " Thomas Hickling 
& C.o 

589 cx.s laranja; 134 cx.s limão 36$555 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
(Signet) 

12 Mar.       " 1.500 cx.s laranja 67$500       " Ber.m amer. 
Catarina 

14 Mar. Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja 18$000 Londres Escuna ingl. (?) 

16 Mar. Diogo Lesley 700 cx.s laranja 31$500 Londres Chalupa ingl. 
Brilhante 

1 Abr. Ivens & Burnett 550 cx.s laranja  24$750       " Chalupa ingl. 
Favorita 

      " Guilherme 
Brander 

800 cx.s laranja 36$000       " Ber.m ingl. 
Lightening 

2 Abr. Guilherme 
Brander 

340 cx.s laranja 15$300       " Escuna ingl. (?) 

      " Guilherme 
Harding Read 

250 cx.s laranja 11$250       " Ber.m ingl 
Lightening 

3 Abr. Thomas Hickling 
& C.o 

110 cx.s laranja; 60 cx.s limão 9$450 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Catarina 

      "       " 600 cx.s laranja  27$000 Liverpool Escuna ingl. 
Hunter 

4 Abr. Guilherme 
Brander 

121 cx.s laranja 5$445 Londres Ber.m ingl. 
Lightening 

      " Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 31$500       " Escuna ingl. 
Elizabeth 

8 Abr.  Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja; 20 cx.s limão 19$500       " Ber.m ingl. 
Izabel 

9 Abr. Thomas Hickling 
& C.o 

1.200 cx.s laranja 54$000 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. (?) 

11 Abr.       " 360 cx.s laranja 16$200 Liverpool Escuna ingl. 
Hunter 

14 Abr. Diogo Cockburn 400 cx.s laranja 18$000 Londres Chalupa ingl. 
Charlote 

15 Abr. Thomas Hickling 
& C.o 

500 cx.s laranja 22$500 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Preserverança 

16 Abr. João Carlos 
Scholtz 

500 cx.s laranja 22$500       " Ber.m port. 
Carlos & 
Henrique 

      " Ivens & Burnett 300 cx.s laranja; 80 cx.s limão 19$500 Londres Escuna ingl. 
Brisk 

18 Abr. Thomas Hickling 
& C.o 

110 cx.s limão 8$250 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Perseverança 

      " Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000 Londres Chalupa ingl. 
União 

20 Abr. Guilherme 
Harding Read 

300 cx. limão e laranja azeda 22$500       " Escuna in gl. 
Bounty 

      " Guilherme 
Brander 

116 cx.s laranja 5$220       " Ber.m ingl. 
Izabel 

      " Guilherme 
Harding Read 

30 cx.s laranja 1$350       " Escuna ingl. 
Firmina 

24 Abr. Ivens & Burnett 225 cx.s laranja 10$125       " Chalupa ingl. 
União Packet 

      " Diogo Cockburn 20 cx.s laranja $900       " Escuna ingl. 



 129

Charlote 
      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 

Joséph 
      " Henrique Lloyd 1.000 cx.s laranja da China 45$000       " Escuna ingl. 

(Jemima) 
      " João Carlos 

Scholtz 
1 pipa e meia de vinho 4$050       "       " 

25 Abr. Guilherme 
Brander 

300 cx.s laranja; 50 cx.s limão 17$850       " Chalupa ingl. 
Bedford 

      " Ivens & Burnett 22 pipas e 1 quartola de vinho da terra 60$075       "       " 
      "       " 57 cx.s laranja 2$565       " Escuna ingl. 

Brisk 
      " António Correia 2 cx.s laranja; 13 cx.s limão 1$065       " Escuna ingl. 

Bounty 
27 Abr. Thomas Hickling 

& C.o 
280 cx.s laranja; 140 cx.s limão e 
laranja azeda 

23$100 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. (?) 

      " João Carlos 
Scholtz 

1 pipa de vinho da terra 2$700 Londres Escuna ingl. 
Jemima 

      "       " 114 cx.s laranja 5$130 S. 
Petersburgo 

Ber.m port. 
Carlos & 
Henrique 

29 Abr. Ivens & Burnett 200 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. 
Thames 

      " Guilherme 
Brander 

523 cx.s laranja; 48 cx.s laimão 16$335       " Chalupa ingl. 
Bedford 

      " Ivens & Burnett 68 cx.s laranja 3$060       " Escuna ingl. 
Joseph 

2 Mai. Guilherme 
Brander 

78 cx.s laranja; 12 cx.s limão 4$410       " Galera amer. 
Levante 

      "       " 1.000 cx.s laranja; 50 cx.s limão 48$750 (Dunas) Galera amer. 
Diana 

      " Cristiano Peters 300 cx.s laranja 13$500 Londres Chalupa ingl. 
Bay 

      " André Adam 250 cx.s laranja 11$250       " Chalupa ingl. 
Joan 

4 Mai. Loureiro & F.o 400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. Star 
      " Henrique Lloyd 40 cx.s laranja 1$800       " Escuna ingl. 

Jemima 
9 Mai. Loureiro & F.o 51 cx.s laranja 2$295       " Escuna ingl. Star 
      " André Adam 311 cx.s laranja; 18 cx.s limão 15$345       " Galera amer. 

Levante 
11 Mai.       " 70 cx.s laranja; 21 cx.s limão 5$025 Rússia Galera amer. 

Levante 
14 Mai.       " 69 cx.s laranja 3$105       "       " 
      " Cristiano Peters 80 cx.s laranja 3$600 Inglaterra Chalupa ingl. 

Bee 
16 Mai. Guilherme 

Brander 
45 cx.s laranja 2$025 (Dunas) Galera amer. 

Diana 
25 Mai. Thomas Hickling 

& C.o 
1 quarto e 1 quartola de vinho c/ 10 
almudes 

1$350 Boston c/ 
escala pela 
Madeira 

Escuna amer. 
Joan 

11 Ago. Ivens & Burnett 630 cabos de cebolas 2$290 Cadiz Galera amer. 
Catarina 

12 Set.  António 
Rodrigues da Paz 

40 moios de sal  30$720 
(b)

Baltimore Ber.m port. 
Triunfo 

23 Nov. António 
Rodrigues da Paz 

300 cx.s limão; 300 cx.s laranja 36$000 New York Galera port. 
Condensa das 
Galveias 

24 Nov.       " 49 cx.s limão; 35 cx.s laranja 5$250       "       " 
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2 Dez. Ivens & Burnett 420 cx.s laranja 18$900 Londres Escuna ingl. 
Brisk 

4 Dez. André Adam 1.000 cx.s laranja 45$000       " Ber. m ingl. Dart 
22 Dez. Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 36$000       " Escuna ingl. 

Barbara 
      " Diogo Cockburn 350 cx.s laranja 15$750       " Escuna ingl. 

Anna 
24 Dez. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

450 cx.s laranja 20$250 Cowes Chalupa ingl. 
George 

      " André Adam 340 cx.s laranja 15$300 Londres Escuna ingl. 
Guilherminho 

30 Dez.       " 500  cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl.Quis 
      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 

Adventure 
      " Loureiro & F.o 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 

Robert 
      " André Adam 409 cx.s laranja 18$495       " Escuna ingl. Star 
31 Dez. Lloyde & 

Christie 
450 cx.s laranja 20$250       " Chalupa ingl. 

Carlota 
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 93 dos Direitos Reais, 1812. 
 

QUADRO XIII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1813 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

5 Jan. Ivens & Burnett 550 cx.s laranja 24$750 Londres Escuna ingl. (?) 
7 Jan. André Adam 500 cx.s laranja 22$500       " Chalupa ingl. 

Aid 
      " Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 36$000       " Chalupa ingl. 

Elisabeth 
8 Jan. Guilherme 

Brander 
800 cx.s laranja 36$000       " Escuna ingl. 

Firme 
9 Jan. Guilherme 

Brander 
800 cx.s laranja 36$000       " Ber.m ingl. 

Braganza 
      " André Adam 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 

Paquete 
      " Ivens & Burnett 250 cx.s laranja 11$250       " Escuna ingl. 

Nancy 
      " Guilherme 

Brander Junior 
100 cx.s laranja 4$500       " Ber.m inghl. 

Braganza. 
      " Lloyd & Christie 100 cx.s laranja 4$500       "       " 
11 Jan. Loureiro & F.o 800 cx.s laranja 36$000       " Ber.m ingl. 

Comet 
      " André Adam 600 cx.s laranja 27$000       " Chalupa ingl. 

(Probelis) 
      " Guilherme 

Brander 
294 cx.s laranja 13$230       " Escuna ingl. 

Firme 
      " Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 31$500       " Chalupa ingl. 

Hera 
13 Jan. Guilherme 

Brander 
500 cx.s laranja 22$500       " Chalupa ingl. 

Firme 
15 Jan. André Adam 900 cx.s laranja 40$500       " Ber.m ingl. 

Molly 
16 Jan. Guilherme 

Brander 
300 cx.s laranja 13$5090       " Chalupa ingl. 

Fama 
19 Jan. André Adam 400 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 

Comércio 
      " Loureiro & F.o 20 cx.s laranja $900       " Ber.m ingl. 
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Comet 
23 Jan. Guilherme 

Brander 
500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 

Arrow 
      " Thomas Hickling 

& C.ia 
800 cx.s laranja 36$000 Cork Escuna ingl. 

Maria 
      " Guilherme 

Brander 
329 cx.s laranja 16$080 Londres Chalupa ingl. 

Fama 
      " André Adam 123 cx.s laranja 5$535       " Escuna ingl. 

Comércio 
28 Jan.       " 350 cx.s laranja 15$750       " Chalupa ingl. 

Pérola 
1 Fev. Loureiro & F.o 550 cx.s laranja 24$750       " Chalupa ingl. 

Union Paquet 
      " Guilherme 

Brander 
400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 

Arrow 
      " André Adam 900 cx.s laranja 40$500       " Ber.m ingl. 

Packet London 
3 Fev. Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 36$000       " Ber.m ingl. 

Sister's 
Providence 

      " Guilherme 
Brander 

500 cx.s laranja 22$500       " Ber.m ingl. 
Isabela 

4 Fev.       " 20 cx.s laranja $900       "       " 
      "       " 150 cx.s laranja 6$750       " Ber.m ingl. 

Lightening 
5 Fev. Andre Adam 300 cx.s laranja 13$500       "       " 
      " Ivens & Burnett 650 cx.s laranja 29$250       " Chalupa ingl. 

Happy Return 
      " Guilherme 

Brander Junior 
120 cx.s laranja 5$400       " Ber.m ingl. (?) 

      " Lloyd & Christie 120 cx.s laranja 5$400       "       " 
      " Guilherme 

Brander 
330 cx.s laranja 14$850       " Berm. Ingl. 

Lightening 
      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       "       " 
11 Fev. André Adam 700 cx.s laranja 31$500       " Escuna ingl. 

Jamima 
      " Diogo Cockburn 700 cx.s laranja 31$500       " Escuna ingl. 

Indústria 
      " João José Silva 

Loureiro 
29 cx.s laranja 3$555       " Chalupa ingl. (?) 

12 Fev. Ivens & Burnett 1.100 cx.s laranja 49$500       " Ber.m ingl. John 
& Izabella 

15 Fev. Thomas Hickling 
& C.o 

600 cx.s laranja; 200 cx.s limão 42$000       " Ber.m port. 
Lebre 

      " Lloyd & Christie 200 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. 
Jamima 

16 Fev. Guilherme 
Brander 

571 cx.s laranja; 20 cx.s limão 27$195       " Ber.m ingl. 
Izabella 

19 Fev. Diogo Cockburn 300 cx.s laranja 13$500       " Chalupa ingl. 
Activa 

      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. Sir 
Charles Cotton 

20 Fev. Diogo Cockburn 40 cx.s laranja 1$800       " Chalupa ingl. 
Activa 

25 Fev. Thomas Hickling 300 cx.s laranja; 4 cx.s laranja azeda 17$250 York Ber.m port.Lebre 
      "       " 44 cx.s laranja 1$980      "       " 
26 Fev. Lloyd & Christie 350 cx.s laranja 15$750 Londres Chalupa ingl. 

Jamima 
5 Mar. João Carlos 800 cx.s laranja 36$000 S. Ber.m port. 
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Scholtz Petersburgo Carlos & 
Henrique 

9 Mar. Loureiro & F.o 600 cx.s laranja 27$000 Londres Escuna ingl. 
Friendship 

      " Thomas Hickling 
& C.o 

400 cx.s limão; 400 cx.s laranja 48$000 New York Ber.m port. 
União 

12 Mar.       " 200 cx.s laranja 9$000       "       " 
18 Mar. André Adam 900 cx.s laranja 40$500 Londres Ber.m ingl. 

(Beaver) 
      " Guilherme Lane 20 cx.s laranja $900       " Escuna ingl. 

Friendship 
20 Mar. João Carlos 

Scholtz 
137 cx.s laranja; 80 cx.s laranja azeda; 
86 cx.s limão 

18$615 S. 
Petersburgo 

Ber. m ingl. 
Carlos & 
Henrique 

      " Loureiro & F.o 160 cx.s laranja 7$200 Londres Escuna ingl. 
Friendship 

24 Mar. André Adam 59 cx.s laranja 11$655       " Ber.m ingl. 
(Beaver) 

30 Mar.       " 450 cx.s laranja 20$250       " Escuna ingl. 
Adventure 

1 Abr.       " 450 cx.s laranja 20$250       " Chalupa ingl. 
Mary Ann 

      " Guilherme 
Brander 

350 cx.s laranja 15$750       " Escuna ingl. 
Activa 

      " Diogo Cockburn 700 cx.s laranja 31$500       " Chalupa ingl. 
Minerva 

2 Abr. Guilherme 
Brander Junior 

81 cx.s laranja 3$645       " Escuna ingl. 
Activa 

      " Ivens & Burnett 300 cx.s laranja doce 13$500       " Chalupa ingl. 
Grace 

3 Abr. Thomas Hickling 
& C.o 

1.800 cx.s laranja; 200 cx.s limão 96$000       " Ber.m russo 
Alexandre 

6 Abr. Guilherme 
Brander 

800 cx.s laranja 36$000       " Escuna ingl. (?) 

      " Loureiro & F.o 700 cx.s laranja 31$500       " Ber.m ingl. 
Eduardo 

7 Abr. Guilherme 
Brander 

741 cx.s laranja 33$345       " Escuan ingl. 
Activa 

9 Abr. André Adam 900 cx.s laranja 40$500       " Escuna ingl. (?) 
      " André Adam 152 cx.s laranja 6$840       " Chalupa ingl. 

Mary Ann 
10 Abr. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja  13$500       " Escuna ingl. 

Little 
14 Abr. Guilherme 

Brander 
800 cx.s laranja; 200 cx.s limão 51$000       " Ber.m ingl. 

Comet 
      " Ivens & Burnett 1.000 cx.s laranja; 200 cx.s limão 60$000 Rússia Ber.m ingl. Swan
      " Diogo Cockburn 108 cx.s laranja 4$860 Londres Escuna ingl. 

Minerva 
      " Guilherme 

Brander 
150 cx.s laranja 6$750       " Escuna ingl. (?) 

21 Abr. Loureiro & F.o 330 cx.s laranja 10$350       " Ber.m ingl. 
Eduardo 

       "       " 430 cx.s laranja 19$350       " Escuna ingl. 
Ester 

      " André Adam 154 cx.s laranja 6$930       " Escuna ingl. Kate 
       " Diogo Cockburn 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. Dois 

Amigos 
22 Abr. Thomas Hickling 

& C.o 
880 cx.s laranja; 180 cx.s limão 52$350 S. 

Petersburgo 
Ber.m russo 
Alexandre 
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23 Abr. Guilherme 
Brander 

43 cx.s laranja; 186 cx.s limão 15$885 Londres Berm ingl. 
Comet 

27 Abr. Ivens & Burnett 324 cx.s laranja; 56 cx.s limão 18$780 Rússia Ber.m ingl. Swan
      " André Adam 220 cx.s laranja 9$900 Londres Ber.m ingl. Raio 
28 Abr. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 13$500       " Chalupa ingl. 

Jane 
      " Guilherme 

Brander 
31 cx.s laranja 1$395       " Ber.m ingl. Raio 

29 Abr. Ivens & Burnett 200 cx.s laranja 9$000       "        " 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

510 cx.s laranja 22$950 Liverpool  Escuna ingl. Dois 
Amigos 

30 Abr. Diogo Cockburn 136 cx.s laranja 6$120 Londres       " 
4 Mai. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 13$500 Rússia Ber.m ingl. Swan
      "       " 50 cx.s laranja 2$250 Londres Chalupa ingl. 

Jane 
5 Mai. João Nesbit 154 cx.s laranja 6$930       " Ber.m ingl. Raio 
      " Loureiro & F.o 13 cx.s laranja $585       " Escuna ingl. Star 
6 Mai. Ivens & Burnett 103 cx.s laranja 4$770       " Ber.m ingl. Raio 
      " Diogo Cockburn 84 cx.s laranja 3$780       "       " 
      " Guilherme 

Brander 
100 cx.s laranja 4$500       "       " 

12 Mai. Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Friendship 

14 Mai. António Manuel 
Raposo do 
Amaral 

300 cx.s laranja 13$500       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
William 

20 Mai. Ivens & Burnett 800 cx.s laranja doce; 200 cx.s limão 51$000 Boston Escuna port. 
Santo António 

21 Mai. Guilherme 
Brander 

210 cx.s laranja 9$450 Londres Escuna ingl. 
William 

26 Mai. Ivens & Burnett 900 cx.s laranja 48$000 Hamburgo Ber.m ingl. 
Burnett 

1 Jun. Guilherme 
Harding Read 

1 pipa de vinho 2$700 Liverpool Ber.m ingl. 
Speedwell 

      " Thomas Hickling 1 pipa de vinho 2$700       "        " 
      " João Carlos 

Scholtz 
50 sacas de algodão de Pernambuco c/ 
222 @ 

221$644       "       " 

      "       " 50 sacas de algodão de Pernambuco  196$567       "       " 
24 Nov. Guilherme 

Harding Read 
500 cx.s laranja 22$500 Liverpool Chalupa ingl. 

Brilhante 
25 Nov. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

700 cx.s laranja 31$500       " Escuna ingl. 
Apolo 

29 Nov. Guilherme 
Brander 

200 cx.s laranja 9$000 Londres Ber.m ingl. Raio 

1 Dez.       " 400 cx.s laranja 18$000 Jersey Escuna ingl. 
Hazard 

      " Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 13$500 Londres Ber.m ingl. 
Eduardo 

2 Dez. Lloyd & Christie 300 cx.s laranja 13$500       "       " 
      " Jacinto Pacheco 

de Castro 
40 cx.s laranja 1$800       " Ber.m ingl. Raio 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

200 cx.s laranja 9$000       "       " 

4 Dez. André Adam 1.000 cx.s laranja 45$000       "       " 
      "       " 150 cx.s laranja 6$250       "       " 
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      " Dionísio José 
Rocha 

40 cx.s laranja 1$800       "       " 

      " Diogo Cockburn 150 cx.s laranja 6$750       "       " 
      " Guilherme 

Harding Read 
40 cx.s laranja 1$800 Liverpool Chalupa ingl. 

Brilhante 
      " Thomaz 

Jacobsen 
21 cx.s laranja $945 Londres Ber.m ingl. Raio 

      " Lloyd & Christie 300 cx.s laranja 13$500       " Ber.m ingl. 
Eduardo 

6 Dez. Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja 18$000       " Ber.m ingl. 
Henrique 

7 Dez. João José da 
Silva Loureiro 

300 cx.s laranja 13$500       " Escuna ingl. 
Estrela 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

200 cx.s laranja 9$000 Jersey Chalupa ingl. 
Jubileu 

      " João Nesbit 500 cx.s laranja 22$500 Londres Escuna ingl. João
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

150 cx.s laranja 6$750 Liverpool Escuna ingl. 
Apolo 

9 Dez. Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500 Escócia Ber.m ingl. 
Henrique 

10 Dez. João José da 
Silva Loureiro 

140 cx.s laranja 6$300 Londres Escuna ingl. 
Estrela 

13 Dez. Guilherme 
Harding Read 

49 cx.s laranja 2$215       " Chalupa ingl. 
Jubileu 

      " Ivens & Burnett 100 cx.s laranja 4$500       "       " 
20 Dez.       " 50 cx.s laranja 2$250 Escócia Ber.m ingl. 

Henrique 
      " Guilherme 

Brander 
380 cx.s laranja 17$100 Guernesey       " 

23 Dez. André Adam 800 cx.s laranja 36$000       " Galeota ingl. 
Maria 

24 Dez. Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000 Londres Chalupa ingl. 
Minerva 

27 Dez. André Adam 700 cx.s laranja 31$500       " Chalupa ingl. 
Activa 

      " João José da 
Silva Loureiro 

600 cx.s laranja 27$000       " Escuna ingl. 
Príncipe de Gales

28 Dez. Guilherme 
Brander 

600 cx.s laranja 27$000       " Escuna ingl. 
Argo 

      " Guilherme 
Harding Read 

40 cx.s laranja 1$800       " Chalupa ingl. 
Minerva 

      " Ivens & Burnett 50 cx.s laranja 2$250       "        " 
      " João Nesbit 50 cx.s laranja 2$250       "       " 
      " João José da 

Silva Loureiro 
200 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. 

Príncipe de Gales 
30 Dez. André Adam 1.000 cx.s laranja 45$000       " Galeota 

prussiana 
(Westerning) 

      " Diogo Cockburn 800 cx.s laranja 36$000       " Galeota 
prussiana União 

      " Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 15$750       " Patacho ingl. 
Voador 

      " Guilherme 
Harding Read 

357 cx.s laranja 11$565       "       " 

     
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 1 dos Direitos Reais, 1813. 
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QUADRO XIV 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1814 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 
8 Jan. João José da 

Silva Loureiro 
600 cx.s laranja 27$000 Londres Chalpa ingl. 

Raven 
10 Jan. Guilherme 

Brander Jr. 
1.000 cx.s laranja 45$000       " Escuna ingl. 

Activa 
      " Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. O.P.
      " Guilherme 

Harding Read 
40 cx.s laranja 1$800       "       " 

21 Jan. André Adam 670 cx.s laranja 30$150       " Chalupa ingl. 
Brilhante 

      " Guilherme 
Brander 

640 cx.s laranja 28$980       " Escuna ingl. 
Arrow 

24 Jan. João José da 
Silva Loureiro 

103 cx.s laranja 4$635       " Chalupa ingl. 
Raven 

      " André Adam 102 cx.s laranja 4$590       " Galeota 
Prussiana 
(Untermining) 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

254 cx.s laranja 11$430       " Escuna ingl. 
Activa 

27 Jan. Ivens & Burnett 200 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. 
Vine 

      " Guilherme 
Harding Read 

200 cx.s laranja 9$000       "       " 

      "       " 200 cx.s laranja 9$000       "       " 
29 Jan. André Adam 760 cx.s laranja 33$750       " Escuna ingl. 

Barbara 
      " Diogo Cockburn 370 cx.s laranja 16$650       " Galeota 

Prussiana União 
3 Fev. Ivens & Burnett 335 cx.s laranja 15$075       " Escuna ingl. 

Vine 
      " André Adam 94 cx.s laranja 4$230       " Escuna ingl. 

Barbara 
      " Ivens & Burnett 1.000 cx.s laranja 45$000       " Escuna ingl. 

George 
5 Fev. Guilherme 

Harding Read & 
C.ia 

200 cx.s laranja 9$000       " Ber.m ingl. 
Delfim 

8 Fev.       " 200 cx.s laranja 9$000       "       " 
      " André Adam 100 cx.s laranja 4$500       "       " 
      " Guilherme 

Brander 
100 cx.s laranja 4$500       "       " 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

103 cx.s laranja 4$635       "       " 

      " Diogo Cockburn 100 cx.s laranja 4$500       "       " 
      " João Nesbit 100 cx.s laranja 4$500       "       " 
9 Fev. André Adam 580 cx.s laranja 26$100       " Chalupa ingl. 

Mariana 
      " Ivens & Burnett 100 cx.s laranja 4$500       " Ber.m ingl. 

Delfim 
      "       " 400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 

(Sylph) 
      " Lloyde & 

Christie 
200 cx.s laranja 9$000       " Ecuna ingl. 

União 
10 Fev. Ivens & Burnett 314 cx.s laranja 14$130       " Escuna ingl. 

Sylph 
      " Lloyde e Christie 120 cx.s laranja 5$400       " Escuna ingl. 
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União 
      " Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000       "       " 
12 Fev. Guilherme 

Brander Jr. 
800 cx.s laranja 36$000       " Escuna ingl. 

Nancy 
      " André Adam 75 cx.s laranja 3$375       " Chalupa ingl. 

Mariana 
      " Guilherme 

Brander Jr. 
39 cx.s laranja 1$755       " Escuna ingl. 

Nancy 
23 Fev. Guilherme 

Harding Read 
80 cx.s laranja 3$600       " Escuna ingl. Kate 

Karney 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

130 cx.s laranja 5$850       "       " 

      " André Adam 134 cx.s laranja 6$030       "       " 
26 Fev. João José da 

Silva Loureiro 
400 cx.s laranja 18$000       " Ber.m ingl. 

Elizabeth 
      " Guilherme 

Brander Jr. 
135 cx.s laranja 6$075       " Escuna ingl. Kate 

Karney 
      " Guilherme 

Brander 
130 cx.s laranja 5$850       "       " 

      " George Nesbit 100 cx.s laranja 4$500       "       " 
      " Lloyde & 

Christie 
50 cx.s laranja 2$250       "       " 

      " Diogo Cockburn 130 cx.s laranja 5$850       "       " 
      " Ivens & Burnett 160 cx.s laranja 7$200       "       " 
      "       " 100 cx.s laranja 4$500       " Ber.m ingl. 

Elizabeth 
      " Guilherme 

Harding Read 
100  cx.s laranja 4$500       "       " 

3 Mar.  Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

300 cx.s laranja 13$500       "       " 

8 Mar. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 27$000       " Escuna russa 
António Joana 

      " João José da 
Silva Loureiro 

96 cx.s laranja 4$320       " Bergantim ingl. 
Elizabeth 

      " Guilherme 
Brander 

500 cx.s laranja 22$500 S. 
Petersburgo 

Ber.m russo 
Delfim 

9 Mar. Guilherme 
Brander Jr. 

100 cx.s laranja 4$500 Londres Escuna russa 
António Joana 

      " Thomas Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Cossak 

16 Mar. Ivens & Burnett 225 cx.s laranja 10$120       " Escuna russa 
António Joana 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

276 cx.s laranja 12$420       " Chalupa ingl. 
Bussak 

      " João Carlos 
Scholtz 

36 cx.s laranja 1$620 S. 
Petersburgo 

Ber.m russo 
Delfim 

17 Mar. Guilherme 
Brander 

1.196 cx.s laranja 85$770       "       " 

22 Mar.       " 27 cx.s laranja 1$215       "       " 
23 Mar. André Adam 800  cx.s laranja 36$000 Greenok  Galeota ingl. 

Maria 
      " Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000 Londres Escuna ingl. 

Cidade de 
Norwich 

24 Mar.       " 132 cx.s laranja 5$940       "       " 
31 Mar.       " 800 cx.s laranja 36$000       " Chalupa ingl. 

Aid 
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4 Abr. Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja 33$000 S. 
Petersburgo 

Escuna ingl. 
Arrow 

9 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

500 cx.s laranja 60$000 Rússia Escuna ingl. 
Paquete de 
Halifax 

      " João José da 
Silva Loureiro 

550 cx.s laranja 24$750 Londres Escuna ingl. 
William 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

1.600 cx.s laranja 72$000       " Escuna ingl. 
Patriot 

12 Abr. Guilherme 
Brander 

924 cx.s laranja; 165 cx.s limão 53$950 S. 
Petersburgo 

Escuna ingl. 
Arrow 

      " João José da 
Silva Loureiro 

170 cx.s laranja 7$650 Londres Escuna ingl. 
William 

      " André Adam 106 cx.s laranja 4$770       "       " 
13 Abr. Thomaz Hickling 

& C.ia 
290 cx.s laranja 13$050 Rússia Escuna ingl. 

Paquete de 
Halifax 

16 Abr. Ivens & Burnett 650 cx.s laranja 29$250 Londres Chalupa ingl. 
Brilhante 

19 Abr. Guilherme 
Brander Jr. 

1.000 cx.s laranja 45$000       " Escuna ingl. 
Activa 

20 Abr. Guilherme 
Walton 

800 cx.s laranja  36$000 Liverpool Escuna ingl. 
Midas 

23 Abr. João José da 
Silva Loureiro 

700 cx.s laranja 31$500 Londres Ber.m sueco 
Eleonor 

26 Abr. André Adam 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 
Elizabeth 

      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. John
      " Guilherme 

Walton 
198 cx.s laranja 8$910 Liverpool Escuna ingl. 

Midas 
29 Abr. Thomaz Hickling 

& C.ia 
500 cx.s laranja; 500 cx.s limão 60$000 Boston Escuna esp.Ana 

Margarida 
      " João José da 

Silva Loureiro 
210 cx.s laranja 9$450 Londres Ber.m sueco 

Eleonor 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues da 
Silveira 

31 cx.s laranja 1$395       " Escuna ingl. 
Activa 

      " Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 13$500       " Chalupa ingl. 
Bank Note 

      " João Nesbit 15 cx.s laranja $675       " Escuna ingl. John
      " Diogo Cockburn 50 c x.s laranja 2$250       "       " 
      " Ivens & Burnett 1.200 cx.s laranja; 600 cx.s limão 99$000 Rússia Ber.m ingl. Swan
4 Mai.       " 187 cx.s laranja 8$415 Londres Chalupa ingl. 

Bank Note 
      " André Adam 115 cx.s laranja 5$175       " Escuna 

ingl.Thomaz & 
Elizabeth 

      "       " 50 cx.s laranja 2$250       " Escuna ingl. 
Activa 

12 Mai. Guilherme 
Harding Read 

500 cx.s laranja 22$500 Liverpool Chalupa ingl. 
Brilhante 

14 Mai. Thomaz Hickling 
& C.ia 

204 cx.s limão; 54 c x.s laranja 17$730 Boston Escuna esp. Ana 
Margarida 

20 Mai. João Carlos 
Scholtz 

500 cx.s laranja 22$500 Holanda Ber.m Carlos e 
Henrique 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues da 
Silveira 

50 cx.s laranja 2$250 Londres Escuna ingl. 
Swift 

      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       "       " 
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21 Mai. Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja; 200 cx.s limão 33$000 S. 
Petersburgo 

Galeota russa 
Alexandre 

      "       " 140 cx.s limão 10$500       "       " 
23 Mai. Ivens & Burnett 129 cx.s laranja; 25 cx.s limão 7$680 Londres Escuna ingl. 

Swift 
28 Mai. João Carlos 

Scholtz 
127 cx.s laranja; 100 cx.s limão 13$215 Holanda Ber.m Carlos e 

Henrique 
15 Jun. Guilherme 

Brander 
600 cx.s laranja 27$000 (Dunas) Ber.m ingl. 

Reaper 
16 Jun.       " 427 cx.s laranja; 32 cx.s limão 21$615       "       " 
14 Jul. Thomaz Hickling 

& C.ia 
300 cx.s limão 22$500 Londres Escuna ingl. 

Paquete de 
Halifax 

      " Guilherme 
Harding Read 

200 cx.s limão 15$000       "       " 

16 Jul. Ivens & Burnett 100 cx.s limão 7$500       "       " 
22 Jul. Thomaz Hickling 

& C.ia 
253 cx.s limão; 111 cx.s laranja 23$970       "       " 

23 Nov. André Adam 400 cx.s laranja  18$000 Londres ou 
Newcastle 

Chalupa ingl. S. 
Pedro 

25 Nov. Guilherme 
Brander 

200 cx.s laranja 9$000 (Dunas) Chalupa ingl. 
Joana 

      " André Adam 900 cx.s laranja 40$500 França Galeota din. (?) 
28 Nov. Guilherme 

Brander Jr. 
800 cx.s laranja 36$000 (Dunas) Chalupa ingl. 

Joana 
      " Guilherme 

Brander 
25 cx.s laranja 1$125 (Dunas) Chalupa ingl. 

Joana 
29 Nov. George Nesbit 550 cx.s laranja 24$750 Londres Escuna ingl. 

Maria 
      " Guilherme 

Brander 
200 cx.s laranja 9$000 Jersey Chalupa ingl. 

Resolution 
1 Dez.       " 40 cx.s laranja 1$800       "       " 
      "       " 89 cx.s laranja 4$005       "       " 
3 Dez. André Adam 600 cx.s laranja 27$000 Escócia Chalupa ingl. (?) 
      " Guilherme 

Brander 
200 cx.s laranja 9$000 Plymouth Chalupa ingl. 

Brilhante 
6 Dez. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 27$000 Londres Escuna ingl. 

Zélia 
      " Guilherme 

Brander 
130 cx.s laranja 5$850 Plymouth Chalupa ingl. 

Brilhante 
      "       " 500 cx.s laranja 22$500 Londres Escuna ingl. 

Zélia 
7 Dez. Diogo Cockburn 400 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 

Diligência 
24 Dez. Ivens & Burnett 56 cx.s laranja 2$520       " Escuna ingl. 

Zélia 
      " André Adam 1.207 cx.s laranja 54$315       " Ber.m ingl. 

Henrique 
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 94 dos Direitos Reais, 1814. 
 

QUADRO XV 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1815 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

7 Jan. João Nesbit 600 cx.s laranja 27$000 Amsterdão Ber.m prussiano 
Die Gute 
(Hofning) 

9 Jan. Ivens & Burnett 105 cx.s laranja 4$725       "       " 
17 Jan.       " 511 cx.s laranja 22$995 Bristol Chalupa ingl. 
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(Matchelfs) 
18 Jan.       " 926 cx.s laranja 41$670 Londres Galeota 

Oldenburguesa 
Ana Elizabeth 

      " Guilherme 
Harding Read 

354 cx.s laranja 15$930 Liverpool Escuna ingl. 
Roberto 

19 Jan. André Adam 800 cx.s laranja 36$000 Londres Galeota din. 
Carolina 

      " Ivens & Burnett 520 cx.s laranja 23$400       " Escuna ingl. 
Samuel 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

84 cx.s laranja 3$780       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

1.110 cx.s laranja 49$950 Holanda Galeota hol. 
Seres 

21 Jan. Ivens & Burnett 1.100 cx.s laranja 49$500 Hamburgo Escuna prussiana 
(?) 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

1.032 cx.s laranja 46$440 Londres Escuna 
ingl.Ferdinand 

      " André Adam 1.300 cx.s laranja 58$500       " Galeota Sofia 
      " João José da 

Silva Loureiro 
400 cx.s laranja; 400 cx.s limão 48$000 Bremen Galeota Wiser 

23 Jan. André Adam 150 cx.s laranja 6$750 Londres Escuna ingl. 
Hope 

24 Jan. Guilherme 
Brander Jr. 

100 cx.s laranja 4$500       " Galeota russa 
Thomaz Moço 

     "       " 500 cx.s laranja 22$500       " Galeota 
prussiana Ana 
Elizabeth 

      " Guilherme 
Harding Read 

100 cx.s laranja 4$500       " Galeota russa 
Thomaz Moço 

27 Jan. Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 31$500 Hamburgo Galeota din. 
Freundshafe 

1 Fev. Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

350 cx.s laranja 15$750 Londres Chalupa ingl. 
John (Catto) 

6 Fev. Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 15$750       "       " 
10 Fev. Guilherme 

Brander & C.ia 
700 cx.s laranja 31$500       " Ber.m ingl. Hero 

13 Fev. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

30 cx.s laranja 1$350       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

1 pipa c/ 16 almudes de vinho 9$600       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

24 cx.s laranja 1$080       "       " 

      " Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

305 cx.s laranja 13$725       "       " 

20 Fev. Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 
Swift 

      " André Adam 300 cx.s laranja 13$500       " Escuna ingl. 
Chance 

      " João José da 
Silva Loureiro 

328 cx.s laranja 14$760 Bremen Galeota Wiser 

21 Fev. Guilherme 
Brander Jr. 

220 cx.s laranja 9$900 Londres Chalupa ingl. 
Jane 

      " Ivens & Burnett 105 cx.s laranja 4$725       " Escuna ingl. 
Swift      " 
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      " Guilherme 
Brander Jr. 

75 cx.s laranja 2$925       " Chalupa ingl. 
Jane 

      " André Adam 324 cx.s laranja 14$580       " Galeota din. 
Carolina 

22 Fev. Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
Mary 

      " André Adam 305 cx.s laranja 13$725       " Escuna ingl. 
Chance 

23 Fev. Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

100 cx.s laranja 4$500       " Escuna ingl. 
Britania 

      " Guilherme 
Harding Read 

300 cx.s laranja 13$500       "       " 

      " Ivens & Burnett 25 cx.s laranja 1$125       " Chalupa ingl. 
Mary 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

130 cx.s laranja 5$850       " Chalupa ingl. 
Britania 

      " João José da 
Silva Loureiro 

800 cx.s laranja 36$000       " Galeota hol. (?) 

25 Fev. Guilherme 
Brander Sénior 

600 cx.s laranja 27$000 (Dunas) Ber.m ingl. 
Cometa 

      " Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

130 cx.s laranja 5$850 Londres Escuna ingl. 
Britania 

1 Mar. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 13$500       " Chalupa ingl. 
Dasher 

2 Mar.       " 800 cx.s laranja 36$000 Hamburgo Galeota hol. 
Iange 

      " Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

700 cx.s laranja 31$500 Amsterdão Galeota 
prussiana Dois 
Amigos 

4 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

200 cx.s laranja; 100 cx.s limão 16$500 Boston Escuna amer. 
Marion 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

255 cx.s laranja 11$475 (Dunas) Ber. m ingl. 
Cometa 

6 Mar. André Adam 800 cx.s laranja 36$000 Londres Galeota din. (Die 
Neve Probe) 

      " João José Silva 
Loureiro 

1.000 cx.s laranja 45$000       " Galeota 
Oldenburguesa 
Pedro Frederico 
Ludwig 

      "       " 200 cx.s laranja 9$000       " Galeota hol. 
Endraght 

      " André Adam 100 cx.s laranja 4$500 Ruam Ber.m fr. Petite 
Victoire 

      " Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja 18$000 Plymouth Galeota fr. 
Caroline 

7 Mar. Guilherme 
Harding Read 

500  cx.s laranja; 200 cx.s limão 37$500 Liverpool Galeota sueca 
Juliana 

8 Mar. Guilherme 
Brander Jr. 

200 cx.s laranja 9$000 Amsterdão Galeota 
prussiana Dois 
Amigos 

9 Mar. Diogo Cockburn 500 cx.s laranja 22$500 Londres Escuna ingl. 
Leão 

      " André Adam 80 cx.s laranja 3$600       " Galeota din. (Die 
Neve Probe) 

13 Mar. Diogo Cockburn 60 cx.s laranja 2$700       " Escuna ingl. 
Leão 

      " Guilherme 150 cx.s laranja 6$750 Liverpool Galeota sueca 
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Harding Read Juliana 
16 Mar. João José da 

Silva Loureiro 
500 cx.s laranja 22$500 Bremen Galeota Four 

Friends 
      " Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 27$000 Londres Escuna ingl. True 

Briton 
18 Mar. Ivens & Burnett 147 cx.s laranja 6$615       "       " 
      " João Carlos 

Scholtz 
1.000 cx.s laranja 45$000 S. 

Petersburgo 
Galeota russa 
Alexandre 

      "       " 4 pipas de vinho do Porto  38$400       "       " 
      " João José da 

Silva Loureiro 
112 cx.s laranja; 62 cx.s limão 9$690 Bremen Galeota Four 

Friends 
22 Mar. Thomaz Hickling 

& C.ia 
1.000 cx.s laranja; 200 cx.s limão 60$000 Rússia Ber.m din. Joana 

      " Ivens & Burnett 253 cx.s laranja 11$385 Hamburgo Galeota din. 
Amizade 

29 Mar.       " 300 cx.s laranja 13$500 Londres Escuna ingl.Miss 
Platoff 

      " Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

400 cx.s laranja 18$000       "       " 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

188 cx.s laranja 8$460       " Ber.m prussiano 
Ana Elizabeth 

1 Abr.       " 200 cx.s laranja; 20 cx.s laranja azeda; 
350 cx.s limão 

36$750 Báltico Ber.m ingl. 
Eufémia 

4 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

640 cx.s laranja 28$800 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 

6 Abr. Ivens & Burnett 85 cx.s laranja 3$825 Londres Escuna ingl. 
Miss Platoff 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

21 cx.s laranja $945       "       " 

7 Abr. Guilherme 
Brander 

200 @ de trigo do reino, 10 @ de 
passa 

31$800 Báltico Ber.m ingl. 
Eufémia 

8 Abr. Ivens & Burnett 450 cx.s laranja 20$250 Londres Galeota ingl. Ana 
Maria 

10 Abr. João Carlos 
Scholtz 

30 sacas de algodão de Pernambuco c/ 
142 @ (b) 

141$772 S. 
Petersburgo 

Galeora russa 
Alexandre 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

95 cx.s laranja; 60 cx.s laranja azeda; 
250 cx.s limão 

27$525 Báltico (um 
dos portos) 

Ber.m ingl. 
Eufémia 

11 Abr.        " 200 cx.s laranja; 50 cx.s limão; 50 
seiras c/ figos 

16$500 S. 
Petersburgo 

Escuna ingl. 
Recovery 

12 Abr. Diogo Cockburn 600 cx.s laranja 27$000 Londres Ber.m hol. (?) 
      " Guilherme 

Brander Jr. 
500 cx.s laranja 22$500       " Chalupa ingl. 

Duchess of 
Gordon 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

270 cx.s laranja 12$150 S. 
Petersburgo 

Ber.m din. Joana 

      " Ivens & Burnett 48 cx.s laranja 2$160 Londres Galeota ingl. Ana
      "       " 70 cx.s laranja 3$150 S. 

Petersburgo 
Galeota russa 
Alexandre 

      " João Carlos 
Scholtz 

320 cx.s laranja; 350 cx.s limão 18$150       "       " 

13 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

83 cx.s laranja; 30 cx.s limão 5$985       " Galera sueca 
Mercurius 

14 Abr. André Adam 300 cx.s laranja; 300 @ de figo 
passado do reino 

58$500 Londres Galeota ingl. 
Esperança 

15 Abr. Ivens & Burnett 100 cx.s de laranja; 100 cx.s limão 12$000 Gotemburgo Galera sueca 
Mercurio 

17 Abr.       " 600 cx.s laranja 27$000 Londres Escuna ingl. 
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Zélia 
      " André Adam 106 cx.s laranja 4$770       " Galeota ingl. 

Esperança 
      " Guilherme 

Brander Jr. 
160 cx.s laranja 7$200       " Chalupa ingl. 

Duchess of 
Gordon 

      " Diogo Cockburn 130 cx.s laranja 6$120       " Ber.m hol.(?) 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
455 cx.s laranja 20$475 S. 

Petersburgo 
Escuna ingl. 
Recovery 

18 Abr. André Adam 500 cx.s laranja 22$500 Londres Ber.m ingl. 
Henry 

      " Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Zélia 

20 Abr. George Nesbit 250 cx.s laranja 11$250       " Escuna ingl. Dois 
Irmãos 

21 Abr. Ivens & Burnett 1.000 cx.s laranja; 200 cx.s limão 60$000 S. 
Petersburgo 

Escuna ingl. 
Halifax Packet 

22 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

300 cx.s laranja; 40 cx.s limão 16$500 Hamburgo Escuna ingl. 
Woodburn 

      " George Nesbit 50 cx.s laranja 2$250 Londres Escuna ingl. 
Irmãos 

24 Abr.       " 250 cx.s laranja 11$250       " Ber.m ingl. 
Elizabeth & 
Grace 

      " Ivens & Burnett 80 pipas de vinho do Faial 480$000 Bristol Ber.m ingl. 
Marte 

25 Abr. André Adam 405 cx.s laranja 18$225 Londres Ber.m ingl. 
Henrique 

27 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

272 cx.s laranja 12$240 Hamburgo Escuna ingl. 
Woodburn 

2 Mai. Ivens & Burnett 250 cx.s laranja 11$250 Londres Chalupa ingl. 
Maria 

31 Mai. Joaquim António 
de Paula 
Medeiros 

56 cx.s limão 4$200 S. 
Petersburgo 

Galeota russa 
Ana Rebeca 

9 Set. Caetano Alberto 15 moios de fava  36$000 Canárias Ber.m esp. S. 
Fernando 

31 Out. Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 18$000 Londres Escuna din. 
Anfitite 

9 Nov. Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. Dart
      " Dez.or Vicente 

Ferreira Cardoso 
20 cx.s laranja $900       " Escuna din. 

Anfitrite 
13 Nov. Guilherme 

Harding Read & 
C.ia 

450 cx.s laranja; 50 cx.s limão 24$000 Plymouth Escuna ingl. 
Providência 

      " Ivens & Burnett 200 cx.s laranja 9$000 Londres Chalupa ingl. 
Samuel & 
Elizabeth 

14 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

104 cx.s laranja 4$680       " Escuna din. 
Anfitrite 

      " André Adam 600 cx.s laranja 27$000       " Chalupa ingl. 
Nancy 

17 Nov. Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 31$500 Escócia Ber.m ingl. 
(Regent) 

      " André Adam 192 cx.s laranja 8$640 Londres Chalupa ingl. 
Nancy 

20 Nov.        " 900 cx.s laranja 40$500       " Ber.m ingl. 
Harmonia 

21 Nov. Guilherme 800 cx.s laranja 36$000 Hamburgo Galeota sueca (?)
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Harding Read 
      " André Adam 300 cx.s laranja 13$500 Inglaterra Chalupa ingl. 

Ruby 
      " Guilherme 

Brander 
200 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna port. 

Eufigénio 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
200 cx.s laranja 9$000 Bordéus Chalupa fr. Petit 

Louis 
22 Nov. André Adam 300 cx.s laranja 13$500 Londres Ber.m ingl. 

Harmonia 
      "       " 70 cx.s laranja 3$150 Newcastle Chalupa ingl. 

Ruby 
25 Nov. Ivens & Burnett 100 cx.s laranja 4$500 Escócia Ber.m ingl. 

Regent 
27 Nov. André Adam 700 cx.s laranja 31$500 Londres Escuna ingl. 

[Naid] 
      "       " 700 cx.s laranja 31$500 Newcastle Escuna ingl. 

Guilherme José 
      " José da Silva 

Loureiro 
500 cx.s laranja 22$500 Londres Chalupa ingl. 

Lively 
1 Dez. Thomas Hickling 

& C.ia 
250 cx.s laranja; 130 cx.s limão 21$000 New York Ber.m amer. 

Aurora 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
315 cx.s laranja 14$175 Bristol Escuna port. 

Eufigénia 
      " Guilherme 

Harding Read 
200 cx.s laranja 9$000 Hamburgo Galeota sueca (?)

      " José da Silva 
Loureiro 

117 cx.s laranja; 4 cx.s limão 5$565 Londres Chalupa ingl. 
Lively 

      " André Adam 99 cx.s laranja 4$455       " Escuda ingl. 
Naid 

7 Dez.       " 500 cx.s laranja 22$500 Hull Escuna ingl. 
Amizade 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

40 cx.s laranja 1$800 Terra Nova Ber.m ingl. 
Comércio 

9 Dez. João Carlos 
Scholtz 

600 cx.s laranja 27$000 Londres Galeota hol. 
(Seeruchl) 

      " George Nesbit 800 cx.s laranja 36$000       " Escuna ingl. 
Eliza 

      " Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

400 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
Elizabeth & Sara 

11 Dez. André Adam 150 cx.s laranja 6$750 Hull Escuna ingl. 
Amizade 

      "       " 400 cx.s laranja 18$000 Londres Escuna ingl. 
Speculator 

12 Dez. José da Silva 
Loureiro 

400 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
Friendship 

13 Dez. Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia     

800 cx.s laranja 36$000       " Ber.m ingl. 
Charles 

      " André Adam 56 cx.s laranja 2$520       " Escuna ingl. 
Speculator 

15 Dez.       " 700 cx.s laranja 31$500       " Escun a ingl. 
Catarina 

      " Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 31$500       " Chalupa ingl. 
Iwo Brothers 

16 Dez. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 
Eliza 
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18 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

450 cx.s laranja 20$250       " Chalupa ingl. 
Hope 

      " Diogo Cockburn 1.000 cx.s laranja 45$000       " Ber.m ingl. Sara 
      " Ivens & Burnett 40 cx.s laranja 1$800       " Chalupa ingl. 

Iwo Brothers 
      " George Nesbit 50 cx.s laranja 2$250       " Escuna ingl. 

Eliza 
19 Dez. Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 

Stanger 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

300 cx.s laranja; 50 cx.s limão 17$250 Ruão Escuna prussiana 
Carolina 

20 Dez. André Adam 800 cx.s laranja 36$000 Londres Ber.m ingl. 
Palermo 

      " Guilherme 
Brander 

300 cx.s laranja 13$500       " Chalupa ingl. 
Venus 

      " Ivens & Burnett 35 cx.s laranja 1$575       " Chalupa ingl. 
Stranger 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

29 cx.s laranja; 36 cx.s limão 4$005 Ruão Escuna prussiana 
Carolina 

      " Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

163 cx.s laranja 7$335 Londres Ber.m ingl. 
Charles 

      " Gabriel António 236 cx.s laranja 10$620       "       " 
23 Dez. Thomaz Hickling 

& C.ia 
100 cx.s laranja 4$500       " Chalupa ingl. 

Hope 
      " Guilherme 

Brander Jr. 
450 c x.s laranja 20$250       " Escuna ingl. Dart

      " Guilherme 
Harding Read 

500 cx.s laranja 22$500       " Chalupa ingl. 
Trafalgar 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

162 cx.s laranja 7$290       " Escuna ingl. Dart

      " André Adam 192 cx.s laranja 8$640       " Ber.m ingl. 
Palermo 

      " João Carlos 
Scholtz 

210 cx.s laranja 9$450       " Galeota hol. 
(Seeruchl) 

      " José da Silva 
Loureiro 

152 cx.s laranja  6$840       " Chalupa ingl. 
Friendship 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

250 cx.s laranja 11$250       " Escuna ingl. 
Venus 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

50 cx.s laranja 2$250       " Chalupa ingl. 
Hope 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 96 dos Direitos Reais, 1815. 
 

QUADRO XVI 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1816 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

3 Jan. Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

800 cx.s laranja 36$000 Londres Ber. m ingl. 
Friends 

      " Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 13$500       " Chalupa Duque 
de Wellington 

4 Jan.       " 700 cx.s laranja 31$500       " Chalupa ingl. 
Aid 

9 Jan. Guilherme 
Brander Jr. 

300 cx.s laranja 13$500 Plymouth Chalupa ingl. 
Activa 

      " André Adam 700 cx.s laranja 31$500 Greenok Escuna ingl. 
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Margaret 
      " George Nesbit 800 cx.s laranja 36$000 Londres Ber.m ingl. Ana 
      " Guilherme 

Brander Jr. 
700 cx.s laranja 31$500       " Escuna ingl. 

Henrique 
10 Jan. Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 31$500       " Ber.m ingl. Rose 
      " Guilherme 

Harding Read & 
C.ia 

1.000 cx.s laranja 45$000       " Galera ingl. 
Mosca 

11 Jan. Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 31$500 Escócia  Chalupa ongl. 
Lovely Ana 

      " Diogo Cockburn 130 cx.s laranja 5$850 Londres Ber.m ingl. Sara 
12 Jan. André Adam 210 cx.s laranja 9$450 Greenok Escuna ingl. 

Margaret 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
300 cx.s laranja 13$500 Londres Chalupa hol. 

Junge 
      " Ivens & Burnett 60 cx.s laranja 2$700       " Chalupa ingl. 

Aid 
      "       " 50 cx.s laranja 2$250       " Ber.m ingl. Rose 
13 Jan. Guilherme 

Brander Sénior 
150 cx.s laranja 6$750       " Chalupa hol. 

Junge 
      " André Adam 700 cx.s laranja 31$500       " Escuna ingl. 

Maria 
      " Guilherme 

Brander Jr. & 
C.ia 

293 cx.s laranja 13$185       " Escuna ingl. 
Henry 

      "       " 126 cx.s laranja 5$670       " Ber.m ingl. 
Friends 

15 Jan. Guilherme 
Brander Jr.& 
C.ia 

800 cx.s laranja 36$000       " Ber.m ingl. Hind 

      " Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 27$000 Irlanda Escuna ingl.Pat 
Blancy 

16 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

50 cx.s laranja 2$250 Londres Chalupa hol. 
Junge 

17 Jan. André Adam 600 cx.s laranja 27$000       " Ber.m ingl. 
Diligente 

      " Ivens & Burnett 20 cx.s laranja $900 Irlanda Escuna ingl. Pat 
Blancy 

      " Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

63 cx.s laranja 2$835 Londres Ber.m ingl. Hind 

      " António Manuel 
Raposo do 
Amaral 

12 cx.s laranja $540       "       " 

18 Jan. Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
Thames 

19 Jan. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

400 cx.s laranja 18$000 Liverpool Escuna ingl. 
Hope 

      " Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 36$000 Londres Ber.m ingl. 
Indústria 

22 Jan. João Nesbit 400 cx.s laranja 18$000       " Ber. m ingl. 
Elizabeth 

      " André Adam 54 cx.s laranja 2$430       " Ber.m ingl. 
Diligente 

      "       " 1.000 cx.s laranja 45$000 Amsterdão Galeota hol. 
Senhora 
Margarida 

24 Jan. Thomaz Hickling 500 cx.s laranja 22$500 Londres Ber.m ingl. 
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& C.ia Mally  
      " Ivens & Burnett 131 cx.s laranja 5$895       " Ber.m ingl. 

Indústria 
      " Guilherme 

Brander 
200 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 

Thames 
25 Jan. João Nesbit 90 cx.s laranja 4$050       " Ber.m ingl. 

Elizabeth 
26 Jan. Guilherme 

Harding Read & 
C.ia 

160 cx.s laranja 7$200       " Ber.m ingl. 
Mally 

      " Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Speculator 

      " José da Silva 
Loureiro 

1 pipa de vinho; 40 cx.s laranja 4$500       " Ber.m ingl. 
Mally 

27 Jan. André Adam 372 cx.s laranja 16$740 Amsterdão Galeota hol. 
Senhora 
Margarida 

19 Fev. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

360 cx.s laranja 16$200 Londres Chalupa ingl. 
Speculator 

      " Ivens & Burnett 900 cx.s laranja 40$500       " Galeota 
prussiana Ana 
Rebeca 

21 Fev. Guilherme 
Brander Jr. 

600 cx.s laranja 27$000       " Chalupa ingl. 
Duchess of 
Gordon 

26 Fev. Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 31$500       " Ber.m ingl. John 
28 Fev. Guilherme 

Brander Jr. 
700 cx.s laranja 31$500       " Escuna ingl. 

Mariana 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
600 cx.s laranja 27$000 S. 

Petersburgo 
Escuna din. 
Anfitrite 

1 Mar. André Adam 150 cx.s laranja 6$750 Londres Ber.m ingl. 
Mercúrio 

      " Diogo Cockburn 500 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. 
Unite 

      " André Adam 150 cx.s laranja 6$750       " Ber.m ingl. 
Mercúrio 

2 Mar. Thoma Hickling 
& C.ia 

120 cx.s laranja 5$400       "       " 

4 Mar. João Carlos 
Scholtz 

600 cx.s laranja 27$000 S. 
Petersburgo 

Chalupa din. 
Providência 

      " Guilherme 
Brander Jr. & 
C.ia 

30 cx.s laranja 1$350 Londres Escuna ingl. 
Mary Ana 

      "       " 37 cx.s laranja 1$665       " Chalupa ingl. 
Duchess of 
Gordon 

9 Mar. Diogo Cockburn 140 cx.s laranja 6$300       " Ber.m ingl. 
Mercúrio 

      " José da Silva 
Loureiro 

450 cx.s laranja 20$250       " Escuna ingl. 
Speculator 

      " Thomaz Hicking 
& C.ia 

191 cx.s laranja; 144 cx.s limão 19$395 S. 
Petersburgo 

Escuna din. 
Anfitrite 

11 Mar. Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500 Londres Ber.m ingl. 
Three Brothers 

      " André Adam 95 cx.s laranja 4$275       " Ber.m ingl. 
Mercúrio 

      " João Nesbit 100 cx.s laranja 4$500       "       " 
      " Diogo Cockburn 50 cx.s laranja 2$250       " Escuna ingl. 
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Unite 
      " João Carlos 

Scholtz 
94 cx.s laranja; 55 cx.s limão 8$355 S. 

Petersburgo 
Chalupa din. 
Providência 

14 Mar. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

900 cx.s laranja 63$000 Londres Escuna ingl. 
Hope 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

250 cx.s laranja 11$250       " Escuna ingl. 
Trader 

15 Mar. João Carlos 
Scholtz 

300 cx.s laranja 13$500 Báltico Chalupa sueca 
Neptuno 

16 Mar. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

300 cx.s laranja 13$500 Londres Escuna ingl. 
Trader 

      " Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 15$750       " Chalupa ingl. 
Mary 

      " José da Silva 
Loureiro 

58 cx.s laranja 2$610       " Escuna ingl. 
Speculator 

18 Mar. João Carlos 
Scholtz 

500 cx.s laranja 22$500 S. 
Petersburgo 

Ber.m port. 
Carlos e 
Henrique 

21 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

500 cx.s laranja 22$500 Rússia (um 
dos portos) 

Galeota din. 
Joana Maria 

26 Mar.       " 265 cx.s laranja; 85 cx.s limão 18$300       "       " 
28 Mar. João José da 

Silva Loureiro 
500 cx.s laranja 22$500 Inglaterra 

(para um dos 
portos) 

Chalupa ingl. 
Lively 

      " João Carlos 
Scholtz 

306 cx.s laranja; 58 cx.s limão 18$120 S. 
Petersburgo 

Ber.m port. 
Carlos e 
Henrique 

29 Mar. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 27$000 Londres Chalupa ingl. 
Jean 

1 Abr.       " 60 cx.s laranja 2$700       "       " 
      "       " 700 cx.s laranja 31$500       " Chalupa ingl. 

Aid 
2 Abr. Thomaz Hickling 

& C.ia 
500 cx.s laranja 22$500       " Ber.m ingl. 

Charles 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
800 cx.s laranja; 40 cx.s limão 39$000 Báltico  Ber.m ingl. 

Speculator 
4 Abr. André Adam 100 cx.s laranja 4$500 Londres Ber.m ingl. 

Charles 
      " José da Silva 

Loureiro 
128 cx.s laranja  5$760       " Chalupa ingl. 

Lovely 
6 Abr. Guilherme 

Brander 
400 cx.s laranja 18$000 Londres Escuna ingl. 

Harriett 
      " Ivens & Burnett 30 cx.s laranja 1$350       " Chalupa ingl. 

Aid 
8 Abr. Thomaz Hickling 

& C.ia 
40 cx.s laranja 1$800       " Ber. m ingl. 

Charles 
      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 22$500       " Chalupa ingl. 

Nancy & Peggy 
9 Abr. André Adam 98 cx.s laranja 4$410       " Ber.m ingl. 

Charles 
      " Guilherme 

Brander Jr. & 
C.ia 

37 cx.s laranja 1$665       "       " 

17 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

600 cx.s laranja; 40 cx.s limão 30$000 Báltico (para 
um dos 
portos) 

Ber.m russo Ana 
& Elizabeth 



 148

      "       " 165 cx.s laranja 7$425 Londres Escuna ingl. 
Harriett 

      "       " 501 cx.s laranja; 30 cx.s limão 24$795 Báltico (para 
um dos 
portos) 

Ber.m ingl. 
Speculator 

      " Ivens & Burnett 50 cx.s laranja 2$250 Londres Chalupa ingl. 
Nancy 

18 Abr.       " 700 cx.s laranja 31$500       " Ber.m ingl. 
Palermo 

22 Abr.       " 36 cx.s laranja 1$620       "       " 
23 Abr. Thomaz Hickling 

& C.ia 
400 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 

Hibernia 
      "       " 200 cx.s laranja; 200 cx.s limão 24$000 Rússia (para 

um dos 
portos) 

Chalupa ingl. 
Better Luck 

27 Abr. Guilherme 
Brander 

434 cx.s laranja 19$530       " Ber.m prussiano 
Ana & Elizabeth 

29 Abr. Ivens & Burnett 200 cx.s laranja 15$000 Londres Ber.m ingl. Swan
30 Abr. João José da 

Silva Loureiro 
200 cx.s laranja 9$000 S. 

Petersburgo 
Escuna ingl. 
Zélia 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

150 cx.s limão 11$250 Rússia (um 
dos portos) 

Chalupa ingl. 
Better Luck 

30 Abr.       " 176 cx.a laranja 7$920 Londres Chalupa ingl. 
Hibernia 

2 Mai.       " 100 cx.s laranja; 100 cx.s limão 12$000 S. 
Petersburgo 

Escuna ingl. 
Zélia 

      " João José da 
Silva Loureiro 

150 cx.s laranja 6$750       "       " 

      " Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 36$000 Londres Galeota russa 
Ana Rebeca 

      " José da Silva 
Loureiro 

200 cx.s laranja; 190 cx.s limão 23$250 S. 
Petersburgo 

Escuna ingl. 
Zélia 

6 Mai. Ivens & Burnett 130 cx.s laranja 5$850 Londres Galeota russa 
Ana Rebeca 

14 Mai.       " 80 cx.s laranja 3$600 Plymouth Escuna ingl. 
Speculator 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

13 cx.s laranja $585       "       " 

17 Mai. Ivens & Burnett 100 cx.s laranja 4$500 Londres Chalupa ingl. 
Maria 

18 Mai. Guilherme 
Harding Read 

24 meias pipas de vinho do Pico; 3 
pipas de vinho do Porto 

78$780       "       " 

30 Mai. Guilherme 
Brander 

40 cx.s laranja 3$000 New York Escuna ingl. 
Recovery 

14 Out. Thomaz Hickling 
& C.ia 

600 cx.s laranja 18$000       " Galeota ingl. Ana 
Rebeca 

22 Out.       " 180 cx.s laranja; 120 cx.s limão 11$400       "       " 
15 Nov.       " 300 cx.s laranja  9$000 Londres Escuna ingl. Ana 
16 Nov. Guilherme 

Harding Read & 
C.ia 

400 cx.s laranja  12$000       "       " 

      "       " 10 cx.s limão  $500       "       " 
20 Nov. Thomaz Hickling 

& C.ia 
50 cx.s laranja 1$500       "       " 

26 Nov. Loureiro & 
Filhos 

600 cx.s laranja 18$000       " Ber.m russo 
Natalia Petrova 

27 Nov.  Thomaz Hickling 
& C.ia 

300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Raven 
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29 Nov. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

350 cx.s laranja  10$500       "       " 

2 Dez. Guilherme 
Brander 

120 cx.s laranja  3$600       " Escuna ingl. 
Barbara e Ana 

      " Loureiro & 
Filhos 

500 cx.s laranja  15$000       " Ber.m russo 
Natalia Petrova 

      " Diogo Cockburn 600 cx.s laranja; 350 cx.s limão  20$500 Holanda Galeota hol. 
Caçadora 

5 Dez. António 
Rodrigues da Paz 

100 x.s laranja  3$000 Londres Ber.m russo 
Natalia Petrova 

      " Loureiro & 
Filhos 

100 cx.s laranja  3$000       "       " 

7 Dez. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

700 cx.s laranja  21$000 Plymouth Escuna ingl. 
Hope 

9 Dez. Guilherme 
Brander 

480 cx.s laranja  14$400 Londres Escuna ingl. 
Barbara e Ana 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja  12$000       " Chalupa ingl. 
Duque de York 

11 Dez. Ivens & Burnett 1.200 cx.s laranja  36$000       " Ber. ingl. Swan 
      " Guilherme 

Brander 
78 cx.s laranja  2$340       " Escuna ingl. 

Barbara e Ana 
      " Baltazar César 600 cx.s laranja  18$000       " Chalupa ingl. 

Brothers 
      " Diogo Cockburn 43 cx.s laranja  1$290 Holanda Galeota hol. 

Caçador 
13 Dez. Guilherme 

Harding Read  
150 cx.s laranja  4$500 Londres Chalupa ingl. 

Duque de York 
      " António José de 

Vasconcelos 
600 cx.s laranja  18$000       " Chalupa ingl. 

Resolution 
17 Dez. Des.or Vicente 

José Ferreira 
Cardoso 

30 cx.s laranja  $900       " Ber.m ingl. Swan

      " Guilherme 
Harding Read 

100 cx.s laranja  3$000       "       " 

19 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

480 cx.s laranja  14$400 Bath Ber. amer. 
Emeline 

      " Baltazar César 57 cx.s laranja  1$710 Londres Chalupa ingl. 
Brothers 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

300 cx.s laranja  9$000 Bristol Escuna ingl. Sara

20 Dez. Diogo Cockburn 100 cx.s laranja  3$000 Londres       " 
      " Guilherme 

Harding Read 
6 pipas e meia de vinho da Madeira  45$500 Bath Ber.m amer. 

Emeline 
      " Guilherme 

Brander 
85 cx.s laranja  2$550 Londres Escuna ingl. Sara

23 Dez.       " 280 cx.s laranja  8$400       " Chalupa ingl. 
Better Luck 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

600 cx.s laranja  18$000       " Chalupa ingl. 
Jenny  

      " Ivens & Burnett 300 cx.s laranja  9$000       " Chalupa 
ingl.Indústria 

      "       " 200 cx.s laranja  6$000 Bristol  Escuna ingl. 
Sara 

30 Dez.       " 500 cx.s laranja  15$000 Londres Escuna ingl. 
Swift 

      " António José de 
Vasconcelos 

490 cx.s laranja  13$500       " Escuna ingl. 
Criole 
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      " Guilherme 
Brander 

34 cx.s laranja  1$020       " Chalupa ingl. 
Better Luck 

      " Ivens & Burnett 55 cx.s laranja  1$650       " Escuna ingl. 
Swift 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 98 dos Direitos Reais, 1816. 
 

QUADRO XVII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1817 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

7 Jan. Guilherme 
Harding Read 

100 cx.s laranja 3$000 Londres Galeota ingl. Ana 
Doroteia 

8 Jan. Guilherme 
Brander 

400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Moscow 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

100 cx.s laranja 12$000       " Galeota ingl. Ana 
Doroteia 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

200 cx.s laranja 6$000       "       " 

9 Jan. Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso 

50 cx.s laranja 1$500       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

600 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
Bedford 

      " Baltazar César 300 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. Ana 
Doroteia 

      " Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 21$000       " Escuna ingl. 
Churchill 

      " Guilherme 
Harding Read 

6 caixotes c/ 20 @ de anil 51$200       " Escuna ingl. Ana 
Doroteia 

13 Jan. Thomaz Hickling 
& C.ia 

430 cx.s laranja 12$900 New York Ber. amer. 
Oriental 

      " Baltazar César 104 cx.s laranja 3$120 Londres Galeota ingl. Ana 
Doroteia 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

100 cx.s laranja 3$000 New York Ber.m amer. 
Oriental 

14 Jan. Guilherme 
Brander Jr. 

169 cx.s laranja  5$070 Londres Escuna ingl. Ana 
Doroteia 

      " George Nesbit 400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Mary & Sally 

15 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

236 cx.s laranja 7$080       " Chalupa ingl. 
Moscow 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

24 cx.s laranja $720 New York Ber.m amer. 
Oriental 

      " João Carlos 
Scholtz 

150 cx.s laranja 4$500 Londres Brigue ingl. 
Palermo 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

19 cx.s laranja; 8 cx.s limão $970       " Chalupa ingl. 
Bedford 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

200 cx.s laranja  6$000       " Ber.m ingl. 
Palermo 

      " Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso 

50 cx.s laranja 1$500       " Escuna ingl. 
Flying Fish 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

110 cx.s laranja 3$300       " Chalupa ingl. 
Bedford 

27 Jan. Ivens & Burnett 1.000 cx.s laranja  30$000       " Escuna ingl. 
Garland 
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      " Baltasar César 300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Flower 

      " Diogo Lesley 600 cx.s laranja 18$000       " Ber.m ingl. 
Lively 

      " George Nesbit 29 cx.s laranja $870       " Chalupa ing. 
Mary & Sally 

      " Thomaz Hickling 400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Cidade de 
Norwich 

28 Jan. Guilherme 
Harding Read 

150 cx.s laranja 4$500       " Ber.m ingl. 
William 

      " Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000 Escócia Chalupa ingl. 
Fisher 

      " Baltasar César 50 cx.s laranja 1$500 Londres Chalupa ingl. 
Flower 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

800 cx.s laranja 24$000       " Chalupa ingl. 
Jennes 

      "       " 400 cx.s laranja 12$000       " Ber.m ingl. 
William 

      "       " 400 cx.s laranja 12$000 Boston Escuna amer. 
Trenton 

      " Baltasar César 300 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. 
Flying 

      " Joaquim José 
Barbosa 

180 cx.s laranja 5$400       "       " 

29 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

400 cx.s laranja 12$000       " Ber.m ingl. 
Palermo 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 Boston Chalupa amer. 
Henry 

      " Diogo Lesley 200 cx.s laranja 6$000 Londres Ber.m ingl. 
Lively 

30 Jan. João Carlos 
Scholtz 

550 cx.s laranja 16$500       " Ber.m russo 
Pomona 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

119 cx.s laranja 3$670       " Ber.m ingl. 
William 

      " Diogo Lesley 108 cx.s laranja 3$240       " Ber. ingl. Lively 
31 Jan. Ivens & Burnett 82 cx.s laranja 2$460       " Chalupa ingl. 

Fisher 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
82 cx.s laranja 5$460       " Ber.m ingl. 

Palermo 
      " Baltasar César 200 cx.s laranja 6$000       " Escuna ingl. 

Flying Fish 
      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000       " Escuna ingl. Tom 

Cod 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
150 cx.s laranja 12$000 Greenok Chalupa ingl. 

Helena 
3 Fev. João Carlos 

Scholtz 
77 c x.s laranja 2$310 Londres Ber.m russo 

Pomona 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
157 cx.s laranja 4$710       "       " 

      " George Nesbit 44 cx.s laranja 1$320       "       " 
      " Baltasar César 223 cx.s laranja 6$690       " Escuna ingl. 

Flying Fish 
      " Ivens & Burnett 100 cx.s laranja 3$000 Escócia Chalupa ingl. S. 

Pedro 
4 Fev. Guilherme 

Harding Read & 
C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Escuna ingl. 
Henry 

      " Diogo Lesley 80 cx.s laranja 2$400 Newcastle Chalupa ingl. S. 
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Pedro 
      " João Carlos 

Scholtz 
1 pipa de vinho do Faial em 3 
quartolas 

1$800 Londres Ber.m russo 
Pomona 

      " Loureiro & Filho 200 cx.s laranja 6$000       " Chalupa ingl. 
Carolina 

6 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

600 cx.s laranja 18$000       " Ber.m ingl. 
Thomaz 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

80 cx.s laranja 2$400 Boston Escuna amer. 
Henry 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

300 cx.s laranja 9$000 Londres Chalupa ingl. 
Aid 

      "       " 300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Lively 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

77 cx.s laranja 2$310 Boston Escuna amer. 
Trenton 

      " João Carlos 
Scholtz 

600 cx.s laranja 18$000 Báltico Galera russa 
África 

8 Fev. Loureiro & Filho 200 cx.s laranja 6$000 Londres Chalupa ingl. 
Carolina 

      " Diogo Lesley 150 cx.s laranja 4$500       " Escuna ingl. 
Henry 

      " Ivens & Burnett 550 cx.s laranja 16$500       " Chalupa ingl. 
Betsey 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

96 cx.s laranja 2$880       " Escuna ingl. 
Cidade de 
Norwich 

      " Baltasar César 400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Jam 

11 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

300 cx.s laranja 9$000       " Ber.m ingl. 
Thomaz & Sally 

      "       " 650 cx.s laranja 19$500 Liverpool Chalupa ingl. 
(Dwlivick) 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

200 cx.s laranja 6$000 Londres Escuna ingl. 
Henry 

      " Ivens & Burnett 730 cx.s laranja 21$900       " Escuna ingl. 
Sarak 

12 Fev. Guilherme 
Brander Sénior 

320 cx.s laranja 9$600 Greenock Chalupa ingl. 
Helena 

      " Diogo Lesley 34 cx.s laranja 1$020 Londres Escuna ingl. 
Henry 

13 Fev. Guilherme 
Brander Sénior 

250 cx.s laranja 7$500       " Chalupa ingl. 
Aid 

      " Loureiro & 
Filhos 

107 cx.s laranja 3$210       " Chalupa ingl. 
Carolina 

      " Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Duque de 
Clarence 

      " Diogo Cockburn 500 cx.s laranja 15$000 Falmouth Escuna ingl. 
Sally 

      " João Carlos 
Scholtz 

800 cx.s laranja 24$000 Báltico (para 
um dos 
portos) 

Galeota hol. 
Maria (?) 

      " Ivens & Burnett 17 cx.s laranja $510 Londres Escuna ingl. 
Sarak 

      " Des.or Vicente 38 cx.s laranja 1$140       " Chalupa ingl. 
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José Ferreira 
Cardoso 

Jean 

      " João Carlos 
Scholtz 

187 cx.s laranja 8$840 Báltico Galera russa 
África 

15 Fev. Baltasar César 184 cx.s laranja 5$520 Londres Chalupa ingl. 
Jean 

      " Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso 

80 cx.s laranja 2$400       "       " 

      " Loureiro & 
Filhos 

9 cx.s laranja $270       " Cahalupa ingl. 
Carolina 

20 Fev. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Severa 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Nancy & Peggy 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Kitty 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

600 cx.s laranja 18$000 Boston Escuna amer. 
Mary & 
Elizabeth 

      "       " 600 cx.s laranja 18$000 Londres Escuna ingl. 
Platoff 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

76 cx.s laranja 2$280 Liverpool Chalupa ingl. 
(Dulwick) 

25 Fev. Ivens & Burnett 200 cx.s laranja 6$000 Londres Escuna ingl. Alfa
      "       " 500 cx.s laranja 15$000       " Eliza & Jane 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Samuel 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Harriet 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

125 cx.s laranja 3$750       " Chalupa ingl. 
Nancy & Peggy 

      " Diogo Cockburn 180 cx.s laranja 5$400       " Escuna ingl. 
Harriet 

      " George Nesbit 550 cx.s laranja 16$500       " Escuna ingl. 
Swiftsure 

27 Fev. João Carlos 
Scholtz 

300 cx.s laranja 9$000 Báltico Galeota hol. 
Maria & Joana 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

400 cx.s laranja; 30 cx.s limão 13$500 Plymouth Escun a ingl. 
Hope 

      " João José Silva 
Loureiro 

250  cx.s laranja 7$500 Londres Escuna ingl. 
Midas 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

200 cx.s laranja 6$000       "       " 

      " Guilherme 
Walton 

200 cx.s laranja 6$000       " Chalupa ingl. 
Friends 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

167 cx.s laranja; 100 cx.s limão 10$010 Boston Escuna amer. 
Maria & 
Elizabeth 

      " João Carlos 
Scholtz 

43 cx.s laranja azeda 2$150 Báltico Galeota hol. 
Maria & Joana 

      " Ivens & Burnett 900 cx.s laranja 27$000 Londres Galeota russa 
Ana Rebeca 

      "       " 125 cx.s laranja 3$750       " Escuna ingl. 
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Elizabeth & Jane 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
250 cx.s laranja 7$500       " Chalupa ingl. 

Betsy 
      " Loureiro & 

Filhos 
400 cx.s laranja 12$000 S. 

Petersburgo 
Brigue russo 
Natalia Petrova 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

6 pipas de vinho do Faial 10$800 New York Escuna amer. 
Ana 

4 Mar. Guilherme 
Walton 

200 cx.s laranja 6$000 Londres Escuna ingl. 
Friends 

      " Loureiro & 
Filhos 

400 cx.s laranja; 200 cx.s limão; 30 
cx.s laranja azeda 

23$500 S. 
Petersburgo 

Ber.m russo 
Natalia Petrova 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

48 almudes de vinagre da Madeira 11$520 New York Escuna amer. 
Ana 

7 Mar. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000 Londres Chalupa ingl. 
Resolution 

      "       " 45 cx.s laranja 1$350       " Galeota russa 
Ana Rebeca 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

100 cx.s limão 5$000 Boston Escuna amer. 
Ana 

      "       " 300 cx.s laranja 9$000 Bristol Escuna ingl. Gulf 
de [Paria] 

8 Mar. George Nesbit 300 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. 
Cumberland 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

110 cx.s laranja 3$300       " Escuna ingl. 
Midas 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

104 cx.s laranja 3$120 Bristol Escuna ingl. Gulf 
de Paria 

13 Mar. George Nesbit 50 cx.s laranja 1$500 Londres Escuna ingl. 
Cumberland 

      " João Carlos 
Scholtz 

310 cx.s laranja; 1 pipa de vinho do 
Faial 

11$100 S. 
Petersburgo 

Ber.m hol. Ana 
& Elizabeth 

      " Loureiro & 
Filhos 

170 cx.s laranja 5$100       " Ber.m russo 
Natália Petrova 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

200 cx.s laranja 6$000 Londres Escuna ingl. 
Lively 

      "       " 600 cx.s laranja; 20 cx.s limão 19$000 S. 
Petersburgo 

Brigue hol. Ana 
& Eloizabeth 

17 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Escuna ingl. 
Lively 

21 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

127 cx.s laranja 3$810       " Chalupa ingl. 
Betsy 

      " Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       "       " 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
20 cx.s laranja; 50 cx.s limão; 50 cx.s 
laranja azeda 

5$600 S. 
Petersburgo 

Ber.m hol. Ana 
Elizabeth 

      " João Carlos 
Scholtz 

70 cx.s laranja e limão 3$500       "       " 

24 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

20 cx.s laranja $600       "       " 

      "       " 38 cx.s laranja 1$140 Londres Escuna ingl. 
Lively 

26 Mar. Diogo Cockburn 300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Endeavour 

27 Mar. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. 
Olive Branck 

      " Jacinto Inácio 200 cx.s laranja 6$000       " Escuna ingl. 
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Rodrigues 
Silveira & C.ia 

Lively 

      " Ivens & Burnett 20 cx.s laranja $600       " Escuna ingl. 
Olive Branck 

      " Diogo Cockburn 40 cx.s laranja 1$200       " Chalupa ingl. 
Endeavour 

31 Mar. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. 
Unity 

      "       " 250 cx.s laranja 7$250       " Escuna ingl. 
Zefir 

1 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

800 cx.s laranja 24$000 S. 
Petersburgo 

Ber.m ingl. 
Backus 

2 Abr. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

19 cx.s laranja $570 Londres Escuna ingl. 
Platoff 

      "       " 220 cx.s laranja 6$600       " Chalupa ingl. 
Duque de York 

5 Abr. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Agenoria 

9 Abr. Dez.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso 

20 cx.s laranja $600       " Chalupa ingl. 
Duque de York 

      " Ivens & Burnett 250 cx.s laranja 7$500       " Chalupa ingl. 
Industry 

10 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

160 cx.s laranja 4$800       " Chalupa ingl. 
Duque de York 

11 Abr. Baltasar César 170 cx.s laranja 5$100       " Escuna ingl. 
Providência 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

106 cx.s laranja 3$180       " Chalupa ingl. 
Duque de York 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

100 cx.s laranja; 150 cx.s limão 10$500 S. 
Petersburgo 

Ber.m ingl. 
Backus 

      " Ivens & Burnett 28 cx.s laranja $840 Londres Escuna ingl. 
Agenoria 

      " Loureiro & 
Filhos 

100 cx.s laranja; 100 cx.s limão 8$000       " Galeota ingl. 
Nancy 

16 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

 400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Hope 

28 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

106 cx.s laranja 3$180       "       " 

16 Mai. Diogo Lesley 76 cx.s laranja; 4 cx.s limão 2$480       " Ber.m ingl. 
Venus 

17 Mai. Guilherme 
Harding Read 

3 pipas de vinho do Faial 5$400 Rússia (via 
Faial) 

Galera port. 
Felicidade da 
Madeira 

19 Mai. Ivens & Burnett 2 pipas de vinho do Faial 3$600 Londres Escuna ingl. 
Chance 

15 Nov. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Industry 

17 Nov. Guilherme 
Harding Read 

500 cx.s laranja 15$000 Inglaterra 
(um dos 
portos) 

Escuna ingl. 
Garland 

24 Nov. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000 Londres Chalupa ingl.  
Flower 

26 Nov.       " 50 cx.s laranja 1$500       "       " 
28 Nov. Guilherme 500 cx.s laranja 15$000 Bristol  Chalupa ingl. 
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Harding Read Betsy 
29 Nov. Guilherme 

Brander Sénior 
120 cx.s laranja 3$600 Jersey Chalupa ingl 

Mary 
6 Dez. Ivens & Burnett 140 cx.s laranja 4$200 Guernesey Escuna ingl. 

Samuel 
9 Dez. Guilherme 

Harding Read 
420 cx.s laranja 12$600 Liverpool Ber.m ingl. Mary

10 Dez. Dr. João Nesbit 250 cx.s laranja 7$500 Londres Chalupa ingl. 
Jane & Matilde 

15 Dez. João Nesbit 68 cx.s laranja 2$040       "       " 
      " Baltasar  César & 

C.ia 
300 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. 

Harriet 
17 Dez. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Dove 

18 Dez. Diogo Cockburn 450 cx.s laranja 13$500       " Escuna ingl. 
Sally 

      " Guilherme 
Harding Read 

500 cx.s laranja 15$000       " Escuna ingl. 
Duque de York 

20 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

74 cx.s laranja 1$920       " Escuna ingl. 
Dove 

22 Dez. Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Alfa 

      " Baltasar César & 
C.ia 

90 cx.s laranja 2$700       " Escuna ingl. 
Harriet 

23 Dez. João Nesbit 250 cx.s laranja 7$500       " Chalupa ingl. 
Jane & Grace 

      " Guilherme 
Harding Read 

270 cx.s laranja 8$100       " Escuna ingl. 
Duque de York 

      "       " 60 cx.s laranja 1$800       " Escuna ingl. 
Harriet 

24 Dez. António José de 
Vasconcelos 

600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Cumberland 

      " João Nesbit 40 cx.s laranja 1$200       " Chalupa ingl. 
Jane & Grace 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 100 e 102 dos Direitos Reais, 1817. 
 

QUADRO XVIII 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1818 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

3 Jan. Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000 Escócia Chalupa ingl. 
Favorita 

      " Diogo Cockburn 300 cx.s laranja 9$000 Londres Chalupa ingl. 
William 

      " Loureiro & 
Filhos 

600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. Jane

9 Jan. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Nimble 

10 Jan.       " 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. Aid 
      " George Nesbit 600 cx.s laranja 18$000       " Ber.m ingl. 

Maria 
      " Guilherme 

Harding Read 
450 cx.s laranja 13$500       " Chalupa ingl. 

Lively 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

200 cx.s laranja 6$000       "       " 

15 Jan. Baltasar César & 22 cx.s laranja $660       "       " 
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C.ia 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 

Swiftsure 
      " Guilherme 

Harding Read 
150 cx.s laranja 4$500       " Chalupa ingl. 

Aid 
      "       " 50 cx.s laranja 1$500       " Escuna ingl. 

Lively 
16 Jan. Ivens & Burnett 51 cx.s laranja 2$130       " Chalupa ingl. 

Aid 
17 Jan. António José de 

Vasconcelos 
400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 

Alert 
19 Jan. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 

Nimble 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

350 cx.s laranja 10$500       " Chalupa ingl. 
Sazannak 

21 Jan. Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Hope 

      " George Nesbit 208 cx.s laranja 6$240       " Ber.m ingl. 
Maria 

      " Ivens & Burnett 46 cx.s laranja 1$380       " Galeota ingl. 
Nimble 

22 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

400 cx.s laranja 12$000       " Brigue ingl. 
William Dixon 

     "       " 84 cx.s laranja 2$520       " Escuna ingl. 
Swiftsure 

23 Jan. Ivens & Burnett 200 cx.s laranja 6$000       " Ber. ingl. 
Gladwin 

      " Diogo Cockburn 50 cx.s laranja 1$500       " Chalupa ingl. 
William 

      " Guilherme 
Harding Read 

100 cx.s laranja 3$000       " Ber.m ingl. 
Gladwin 

      " António José de 
Vasconcelos 

100 cx.s laranja 3$000       "       " 

      "       " 36 cx.s laranja 1$080       " Escuna ingl. 
Alert 

26 Jan. George Nesbit 200 cx.s laranja 6$000       " Escuna ingl. 
Friendship 

      " João Carlos 
Scholtz 

400 cx.s laranja 12$000 Roterdão Ber.m russo 
Pomona 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

160 cx.s laranja 4$800 Londres Ber.m ingl. 
Gladwin 

      "       " 100 cx.s laranja 3$000       " Escuna ingl. 
Friendship 

      " Guilherme 
Harding Read 

130 cx.s laranja 3$900       "       " 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

187 cx.s laranja 5$610       "       " 

      " Ivens & Burnett 110 cx.s laranja 3$300       " Escuna ingl. 
Hope 

      "       " 48 cx.s laranja 1$440       " Ber. ingl. 
Gladwin 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

38 cx.s laranja 1$140       " Escuna ingl. 
Suzana 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

200 cx.s laranja 6$000       " Ber.m ingl. 
Gladwin 

28 Jan.       " 600 cx.s laranja 18$000 New York Escuna amer. 
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Henrique 
30 Jan. Guilherme 

Brander Sénior 
400 cx.s laranja 12$000 Londres Escuna ingl. 

Luna 
31 Jan. João Carlos 

Scholtz 
100 cx.s laranja 3$000 Roterdão Ber.m russo 

Pomona 
3 Fev. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

420 cx.s laranja 12$600 Londres Escuna de 
Hanover Arabela 

4 Fev. Guilherme 
Brander Sénior 

117 cx.s laranja 3$510       " Escuna ingl. 
Luna 

5 Fev. João Carlos 
Scholtz 

94 cx.s laranja 9$270 Roterdão Ber.m russo 
Pomona 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

150 cx.s laranja 4$500 New York Escuna amer. 
Henrique 

6 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

50 cx.s laranja 1$500 Londres Escuna ingl. 
Friendship 

13 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

740 cx.s laranja 22$200       " Ber. port. 
Silveira 

20 Fev. Ivens & Burnett 450 cx.s laranja 13$500       " Escuna ingl. 
Creole 

25 Fev. Guilherme 
Harding Read 

320 cx.s laranja 9$600       " Chalupa ingl. 
Samuel 

2 Mar. Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Liberty 

      " Guilherme 
Harding Read 

60 cx.s laranja; 30 cx.s limão 3$300       " Chalupa ingl. 
Samuel 

3 Mar.       " 10 cx.s laranja; 50 cx.s limão 2$800 New York Ber.m ingl. 
Bachus 

9 Mar. Ivens & Burnett 130 cx.s laranja 3$900 Londres Chalupa ingl. 
Liberty 

16 Mar. Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 10$500       " Chalupa ingl. 
Jane & Matilde 

18 Mar. Diogo Cockburn 350 cx.s laranja 10$500       " Chalupa ingl. 
Goog Intent 

23 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

40 cx.s laranja;100 cx.s limão 6$200 Charleston Ber.m amer. 
Margaret 

26 Mar.       " 500 cx.s laranja 15$000 Bristol Ber.m ingl. 
Pelican 

30 Mar. Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 10$500       "       " 
2 Abr. Thomaz Hickling 

& C.ia 
190 cx.s laranja 5$700       "       " 

10 Abr. Guilherme 
Harding Read 

450 cx.s laranja; 50 cx.s limão 16$000 Londres Escuna ingl. 
Duque de York 

      " George Nesbit 100 cx.s laranja 3$000       "       " 
11 Abr. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

100 cx.s laranja 3$000       "       " 

      " Thomaz Blunt 42 peles de lixa $630       "       " 
15 Abr. Thomaz Hickling 

& C.ia 
300 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. Fly 

16 Abr. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. 
Sally 

18 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

100 cx.s laranja 3$000       "       " 

      " Ivens & Burnett 40 cx.s laranja 1$200       "       " 
      " Diogo Cockburn 104 cx.s laranja 4$820       "       " 
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20 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

90 cx.s laranja 2$700       " Escuna ingl. Fly 

2 Mai. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
(Mantura) 

      " Diogo Lesley 1 pipa de vinho do Faial 1$800 Antuérpia Chalupa ingl. 
Nancy 

      " Loureiro & 
Filhos 

400 cx.s limão 20$000       "       " 

      "       " 300 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. Jane
4 Mai. Ivens & Burnett 50 cx.s laranja 1$500       " Chalupa ingl. 

Mantura 
      " Diogo Brander 36 cx.s laranja 1$980 Antuérpia Chalupa ingl. 

Nancy 
6 Mai. Guilherme 

Brander Sénior 
400 cx.s laranja 12$000 Londres Escuna ingl. 

Harriet 
      " Baltasar César 18 cx.s laranja $540       "       " 
7 Mai Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 10$500       " Chalupa ingl. 

Samuel 
14 Mai. Guilherme 

Brander Sénior 
28 cx.s laranja $840       " Escuna ingl. 

Harriet 
      " Ivens & Burnett 57 cx.s laranja 1$710       " Chalupa ingl. 

Samuel 
15 Mai. Guilherme 

Brander Sénior 
2 pipas de vinho do Faial e 2 de vinho 
de S. Miguel 

7$200       " Chalupa ingl. 
Sisters 

      " Ivens & Burnett 150 cx.s limão 7$500       "       " 
16 Mai. Thomaz Hickling 

& C.ia 
100 cx.s laranja; 1 jumento e 1 
jumenta 

12$000 Boston Escuna amer. 
Eunice 

      "       " 190 cx.s laranja; 190 cx.s limão 15$200 New York Ber., amer. 
Hiram 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

Pipa e meia de vinho 2$700 Londres Chalupa ingl. 
Sisters 

      "       " 200 cx.s laranja 6$000       "       " 
2 Jun. Diogo Lesley 113 peçes de lixa 1$356 Bristol Chalupa ingl. 

May 
1 Ago. Guilherme 

Harding Read 
9 pipas e meia de vinho do Pico 18$300 Terra Nova Escuna ingl. 

Duque de York 
13 Nov. Thomaz Hickling 

& C.ia 
500 cx.s laranja 15$000 New York Chalupa amer. 

Commodore 
Patterson 

18 Nov. Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 24$000 Londres Chalupa ingl. 
Maragaret 

      " Guilherme 
Harding Read 

500 cx.s laranja 15$000 Portsmouth Escuna ingl. 
Duque de York 

19 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

100 cx.s laranja 3$000 New York Chalupa amer. 
Commodore 
Patterson 

20 Nov. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

700 cx.s laranja 21$000 Londres Escuna ingl. 
Peter & John 

23 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

98 cx.s laranja 2$940 New York Chalupa amer. 
Commodore 
Patterson 

26 Nov. Guilherme 
Harding Read 

300 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. 
Duque de York 

28 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 New York Escuna amer. 
Elizabeth 

1 Dez. Loureiro & 
Filhos 

469 cx.s laranja 14$070 Londres Chalupa ingl. 
Valentine 

      " Baltazar César & 500 cx.s laranja 15$000       " Escuna ingl. 
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C.ia Maria 
      " Joaquim José 

Soares de 
Medeiros 

400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Ceres 

      " Diogo Wilson 496 cx.s laranja 14$880 Liverpool Chalupa ingl. 
Alfa 

      " Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000 Londres Escuna ingl. Jane
      " Guilherme 

Brander Sénior 
600 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 

Mary 
      " Diogo Leslie 500 cx.s laranja 15$000 Newcastle Escuna ingl. 

Activa 
2 Dez. George Nesbit 400 cx.s laranja 12$000 Londres Escuna ingl. 

Nassau 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
76 cx.s laranja 2$280 New York Escuna amer. 

Elizabeth 
3 Dez. Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. 

Nassau 
      " Guilherme 

Harding Read 
500 cx.s laranja 15$000       " Galeota ingl. 

Maria 
4 Dez. Guilherme 

Brander Sénior 
300 cx.s laranja 9$000 Portsmouth Chapupa ingl. 

Marys 
      "       " 35 cx.s laranja 1$050 Londres       " 
5 Nov. Diogo Leslie 7 pipas de vinho do Faial 12$600 Newcastle Escuna ingl. 

Activa 
     " Baltazar César & 

C.ia 
121 cx.s de laranja 3$630 Londres Escuna ingl  

Marys 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
800 cx.s laranja 24$000 New York Galera amer. 

(Silinus) 
9 Dez. Joaquim José 

Soares de 
Medeiros 

29 cx.s laranja $870       (?)       (?) 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

59 cx.s laranja 1$770 Portsmouth Chalupa ingl. 
William 

      " Ivens & Burnett 101 cx.s laranja 3$030 Londres Escuna ingl. 
Nassau 

10 Dez.       " 800 cx.s laranja 24$000       " Escuna ingl. 
George Dath 

      " Diogo Leslie 2 pipas de vinho do Faial 9$400 Newcastle Escuna ingl. 
Activa 

      " George Nesbit 500 cx.s laranja 15$000 Londres Chalupa ingl. 
Mary Ann 

      " Guilherme 
Harding Read 

400 cx.s laranja 12$000 Dublin Escuna ingl. 
Mary 

11 Dez. Guilherme 
Harding Read 

300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Lady Longville 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

500 cx.s laranja 15$000 Plymouth Escuna ingl. 
Orange Grove 

12 Dez. Loureiro & 
Filhos 

400 cx.s laranja 12$000 Londres Escuna ingl. 
Auspicious 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 12$000 Bristol Escuna ingl. John 
& William 

15 Dez. Diogo Leslie 78 cx.s laranja 2$340 Newcastle Escuna ingl. 
Activa 

      " Ivens & Burnett 450 cx.s laranja 13$500 Londres Chalupa ingl. 
John & Richard 

      "       " 165 cx.s laranja 4$950       " Escuna ingl. 
George & Dath 

      " Loureiro & 
Filhos 

310 cx.s laranja 9$300       " Escuna ingl. 
Auspicious 
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16 Dez. Guilherme 
Brander Sénior 

600 cx.s laranja 18$000       " Ber.m ingl. 
Elizabeth & 
Grace 

      " George Nesbit 52 cx.s laranja 1$560       " Chalupa ingl. 
Mary & Ann 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

16 cx.s laranja $480 Plymouth Escuna ingl. 
Orange Grove 

      " Guilherme 
Harding Read 

50 cx.s laranja 1$500 Londres Galeota ingl. 
Maria 

17 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

300 cx.s laranja 9$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Friends 

      " Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 12$000 Londres Escuna ingl. Fly 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

69 cx.s laranja 2$070       " Galeota ingl. 
Maria 

      "       " 100 cx.s laranja 3$000       " Escuna ingl. 
Auspicious 

      " Guilherme 
Harding Read 

10 pipas e meia de vinho do Pico 27$900       " Escuna ingl. 
Christian 

19 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Rosa 

      " Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000 Holanda 
(para um dos 
portos) 

Galeota din. 
Joanna Henriett 

22 Dez. Guilherme 
Harding Read 

400 cx.s laranja 12$000 Londres Escuna ingl. 
Dispatch 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

250 cx.s laranja 7$500 Irlanda (para 
um dos 
portos) 

Chalupa ingl. 
Speculator 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 Bristol  Escuna ingl. Três 
Amigos 

      "       " 60 cx.s laranja 1$800       " Escuna ingl. John 
& William 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

82 cx.s laranja 2$460 Londres Ber.m ingl. 
Elizabeth & 
Grace 

      "       " 450 cx.s laranja 13$500       " Escuna ingl. 
Amelia 

23 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Hope 

      " Guilherme 
Harding Read 

30 cx.s laranja $900       " Chalupa ingl. 
Christian 

      " George Nesbit 107 cx.s laranja 3$210        "       " 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

121 cx.s laranja 3$630       "       " 

      "       " 70 cx. s laranja 2$100       "       " 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
10 cx.s laranja $300 Irlanda (para 

um dos 
portos) 

Chalupa ingl. 
Speculator 

      " Ivens & Burnett 190 cx.s laranja 5$700 Holanda 
(para um dos 
portos) 

Galeota din. 
Joann & Henriett 

24 Dez. Loureiro & 
Filhos 

400 cx.s laranja 12$000 Londres Chalupa ingl. 
Endeavour 

      " Guilherme 45 cx.s laranja 1$350 Bristol  Escuna ingl. 
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Harding Read Três Amigos 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
680 cx.s laranja 20$400 New York Galera amer. (?) 

28 Dez. Ivens & Burnett 540 cx.s laranja 16$200 Londres Chalupa ingl. 
Liberty 

29 Dez. George Nesbit 448 cx.s laranja 13$440 Greenock Escuna ingl. 
Friendship 

      " Joaquim José 
Soares de 
Medeiros 

550 cx.s laranja 16$500 Londres Ber.m ingl. 
Esperança 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

80 cx.s laranja 2$400       " Escuna ingl. 
Amelia 

      " Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 21$000       " Escuna ingl. 
Industry 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

180 cx.s laranja 5$400 Bristol Escuna ingl. Três 
Amigos 

      " Baltazar César & 
C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Chalupa ingl. 
Liberty 

30 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Maria 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

700 cx.s laranja 21$000       " Chalupa ingl 
Friends 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

95 cx.s laranja 2$850       " Chalupa ingl. 
Hope 

      " Guilherme 
Harding Read 

450 cx.s laranja 13$500       " Escuna ingl. 
Dispatch 

      " Ivens & Burnett 132 cx.s laranja 3$960       " Escuna ingl. 
Industry 

      " Baltazar César & 
C.ia 

102 cx.s laranja 3$060       " Chalupa ingl. 
Liberty 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

98 cx.s laranja 2$940       " Chalupa ingl. 
Friends 

      " Guilherme 
Harding Read 

75 cx.s laranja 2$250       " Escuna ingl. 
Dispatch 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 2 dos Direitos Reais, 1818. 
 

QUADRO XIX 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1819 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

2 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

550 cx. s laranja 16$500 Greenock Ber.m ingl. 
Dispatch 

4 Jan. Hearsey & 
Irmãos 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Escuna ingl. John 
& Grace 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

700 cx.s laranja 21$000       " Escuna ingl. 
Sarah 

      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000 Escócia Chalupa ingl. 
Elizabeth 

      " Diogo Cockburn 400 cx.s laranja 12$000 Londres Escuna ingl. 
Cygnet 

      " Hercules Perone 1 pipa de vinho 1$800       " Ber.m ingl. Hope
      " George Nesbit 400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 

Marianna 
7 Jan. Des.or Vicente 

José Ferreira 
150 cx.s laranja 4$500 Havre de 

Grace 
Galeota fr. Petit 
Auguste 
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Cardoso da Costa 
     " George Nesbit 132 cx.s laranja 3$960 Londres Chalupa ingl. 

Marianna 
      " Joaquim José 

Soares de 
Medeiros 

9 cx.s laranja $270       " Ber.m ingl. Hope

      " Ivens & Burnett 30 cx.s laranja $900 Escócia Chalupa ingl. 
Elizabeth 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

133 cx.s laranja 3$990 Greenock Ber.m ingl. 
Dispatch 

      " António José de 
Vasconcelos 

550 cx.s laranja 16$500 Londres Escuna ingl. Jane

      " Diogo Leslie 150 cx.s laranja 4$500       " Escuna ingl. 
Eliza & Jane 

8 Jan. Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 24$000 Bristol Escuna ingl. 
Charles 

      " Loureiro & 
Filhos 

22 cx.s laranja $660 Londres Chalupa ingl. 
Friends 

9 Jan. Diogo Cockburn 174 cx.s laranja 5$220       " Escuna ingl. 
Cygnet 

11 Jan. Diogo Leslie 500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Commercial 
Packet 

      " Guilherme 
Harding Read 

400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Eliza  & Jane 

12 Jan. Diogo Cockburn 400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Sally 

13 Jan. George Nesbit 300 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. 
Regent 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

130 cx.s laranja 3$900       " Escuna ingl. 
Mary 

      " Ivens & Burnett 250 cx.s laranja 7$500       " Escuna ingl. 
Regent 

14 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

700 cx.s laranja 21$000 Plymouth Escuna ingl. 
Barbara & Ana 

      " Ivens & Burnett 250 cx.s laranja 7$500       " Escuna ingl. 
Industry 

15 Jan. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Chalupa ingl. 
Elizabeth & Sara 

      " Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       " Galeota ingl. 
Nimble 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

150 cx.s laranja 4$500       " Escuna ingl. 
Eliza & Jane 

16 Jan. George Nesbit 700 cx.s laranja 21$000       " Escuna ingl. 
Bedford 

      " Diogo Cockburn 160 cx.s laranja 4$800       " Escuna ingl. Saly
      " Guilherme 

Harding Read 
100 cx.s laranja 3$000       " Chalupa ingl. 

Two Brothers 
      " António José de 

Vasconcelos 
550 cx.a laranja 16$500       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

22 cx.s laranja $660       " Escun a ingl. 
Eliza & Jane 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

374 cx.s laranja 11$220       " Chalupa ingl. 
Aurora 

18 Jan. Ivens & Burnett 46 cx.s laranja 1$380 Plymouth Chalupa ingl. 
Industry 

      " Guilherme 50 cx.s laranja 1$500 Londres Chalupa ingl. 
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Brander Sénior Two Brothers 
      " Guilherme 

Harding Read 
100 cx.s laranja 3$000       " Chalupa ingl. 

Diane 
      "       " 11 cx.s limão $550       " Chalupa ingl. 

Two Bothers 
      " Loureiro & 

Filhos 
30 cx.s laranja $900       " Escuna ingl. Jane

19 Jan. Diogo Cockburn 250 cx.s laranja 7$500 Newcastle Chalupa ingl. 
Anfitrite 

      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000 Londres Chalupa ingl. 
Carolina 

      "       " 73 cx.s laranja 1$890 Bristol Escuna ingl. 
Charles 

      "       " 50 cx.s laranja 1$500 Londres Escuna ingl. 
Regent 

      " Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso da Costa 

50 cx.s laranja 1$500 Havre de 
Grace 

Galeota fr. Petit 
Auguste 

      " Hearsey & 
Irmãos 

50 cx.s laranja 1$500 Londres Escuna ingl. John 
& Grace 

      " George Nesbit 24 cx.s laranja $720       " Escuna ingl. 
Bedford 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Diane 

      " Loureiro & 
Filhos 

40 cx.s laranja 1$200       " Chalupa ingl. 
Two Brothers 

21 Jan. Diogo Wilson 100 cx.s laranja 3$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Two Brothers 

      " Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 21$000 Londres Escuna ingl. John 
Crawford 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

500 cx.s laranja 15$000       " Escuna ingl. 
Amelia 

      "       " 113 cx.s laranja 3$390       " Escuna ingl. 
Sarah 

23 Jan.       " 66 cx.s laranja 1$980       " Escuna ingl. 
Amelia 

      " António José 
Vasconcelos 

10 cx.s laranja $300       " Escuna ingl. 
James 

      "       " 42 cx.s laranja 1$260       " Chalupa ingl. 
Two Borthers 

25 Jan. Ivens & Burnett 79 cx.s laranja 2$370       " Chalupa ingl. 
Carolina 

      " Diogo Leslie 45 cx.s laranja 1$350 Newcastle Chalupa ingl. 
Commercial 
Packet 

26 Jan. Ivens & Burnett 1.000 cx.s laranja 30$000 Londres Ber.m ingl. 
Concordia 

      " Baltazar César & 
C.ia 

300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Mary 

27 Jan. Ivens & Burnett 180 cx.s laranja 5$400       " Escuna ingl. John 
Crawford 

      " Guilherme 
Harding Read 

100 cx.s laranja 3$000       " Chalupa ingl. 
Spreghtly 

28 jan. João Carlos 
Scholtz 

800 cx.s laranja 24$000 Báltico  Ber.m russo 
Pomona 

29 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

250 cx.s laranja 7$500 Londres Escuna ingl. 
Susan 

      " Jacinto Inácio 500 cx.s laranja 15$600       " Escuna ingl. 
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Rodrigues 
Silveira & C.ia 

Britany 

      " Diogo Leslie 400 cx.s laranja 12$000 Newcastle Chalupa ingl. 
Tyne 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

350 cx.s laranja 10$500 Londres Chalupa ingl. 
Sprightly 

      " Baltazar César & 
C .ia 

30 cx.s laranja $900       " Chalupa ingl. 
Mary 

30 Jan. Thomaz Hickling 
& C.ia 

600 cx.s laranja 18$000 Boston Escuna amer. 
Rabitt 

      " Ivens & Burnett 300 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. 
Susan 

1 Fev.       " 350 cx.s laranja 10$500       " Escuna ingl. (?) 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
59 cx.s laranja 1$770       " Escuna ingl. 

Susan 
3 Fev. Ivens & Burnett 550 cx.s laranja 16$500 Bristol Escuna ingl. 

Chesterfield 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
600 cx.s laranja 18$000 New York Escuna din. 

Anfitrite 
4 Fev.       " 300 cx.s laranja; 30 cx.s limão 10$500       "       " 
5 Fev. Des.or Vicente 

José Ferreira 
Cardoso da Costa 

100 cx.s laranja 3$000 Londres Ber.m ingl. 
Amelia 

      " Baltazar César & 
C.ia 

500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Sophie 

8 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

288 cx.s laranja 8$640       " Ber.m ingl. 
Amelia 

      " Diogo Leslie 58 cx.s laranja 1$740 Newcastle Chalupa ingl. 
Tyne 

11 Fev. Ivens & Burnett 80 cx.s laranja  2$400 Bristol Escuna ingl. 
Chesterfield 

15 Fev. Loureiro & 
Filhos 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Ber.m ingl. 
Amelia 

      " Guilherme 
Harding Read 

300 cx.s laranja; 60 cx.s limão 12$000 Irlanda (para 
um dos 
portos) 

Escuna ingl. 
Activa 

      " Thomaz Hickling 
& C.a 

400 cx.s laranja; 50 cx.s limão 14$500 Boston Escuna amer. 
Rabitt 

      " João Carlos 
Scholtz 

300 cx.s laranja; 52 cx.s limão 11$750 Báltico  Ber.m russo 
Pomona 

17 Fev. Thomaz Hickling 
& C.ia 

100 cx.s laranja 3$000 Liverpool Escuna ingl. 
Friends 

18 Fev. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000 Bristol Escuna ingl. 
Christian 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

112 cx.s laranja 3$360 Londres Ber.m ingl. 
Amelia 

      "       " 400 cx.s laranja 12$000 Liverpool Escuna ingl. 
Friends 

      " Baltazar César & 
C.ia 

125 cx.s laranja 3$750 Londres Chalupa ingl. 
Sophie 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

80 cx.s laranja 2$400 Liverpool Escuna ingl. 
Friends 

      " Guilherme 
Harding Read 

50 cx.s laranja 1$750       "       " 

25 Fev.  Thomaz Hickling 
& C.ia 

450 cx.s laranja 13$500 Bath Escuna amer. 
Henry 

26 Fev. Guilherme 300 cx.s laranja 9$000 Plymouth Escuna ingl. 
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Harding Read Seaflower 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

400 cx.s laranja 12$000 Londres Chalupa ingl. 
Providence 

      " Baltazar César & 
C.ia 

500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Margaret 

1 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Blessing 

5 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

650 cx.s laranja 19$500       " Chalupa ingl. 
Angenoria 

      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Friendship 

      " George Nesbit 600 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
Marys 

      " Guilherme 
Harding Read 

600 c x.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Duque de York 

6 Mar. Guilherme 
Brander Jr. 

400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Zephir 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

550 cx.s laranja; 100 cx.s limão 21$500 Rússia (para 
um dos 
portos) 

Ber.m amer. (?) 

      " João Carlos 
Scholtz 

800 cx.s laranja 24$000 Báltico Galeota hol. 
Hoophandel 

8 Mar. Ivens & Burnett 900 cx.s laranja 27$000 Londres Escuna ingl. 
George Dask 

      "       " 10 cx.s laranja $300       " Chalupa ingl. 
Friendship 

10 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

185 cx.s laranja 5$550       " Escuna ingl. 
Blessing 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 17$000 Rússia (para 
um dos 
portos) 

Chalupa sueca 
Sanewich 

11 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

40 cx.s laranja 1$200 Londres Chalupa ingl. 
Agenoria 

      "       " 200 cx.s laranja 6$000       " Escuna ingl. 
Duque de York 

      "       " 550 cx.s laranja 16$500       " Chalupa ingl. 
Aid 

12 Mar. George Nesbit 550 cx.s laranja 16$500       " Chalupa ingl. 
Lark 

      " Diogo Wilson 400 cx.s laranja 12$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Alfa 

13 Mar. Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 10$500 Leith Chalupa ingl. 
Marquesa 

      " Guilherme 
Harding Read 

200 cx.s laranja 6$000       "       " 

16 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

500 cx.s laranja 15$000 S. 
Petersburgo 

Ber.m ingl. 
Neptuno 

      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000 Inglaterra 
(para um dos 
portos) 

Chalupa ingl. 
Liberty 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

221 cx.s laranja 6$630 Londres Escuna ingl. 
Zephir 

17 Mar. Hearsey & 
irmãos 

600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Lively 

      " Diogo Cockburn 400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. Saly
18 Mar. Jacinto Inácio 1.000 cx.s laranja 30$000       " Ber.m ingl. Fran 
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Rodrigues 
Silveira & C.ia 

Ana Maria 

      " João Carlos 
Scholtz 

267 cx.s laranja; 50 cx.s limão 10$510 Báltico (para 
um dos 
portos) 

Galeota hol. 
Hoophandel 

20 Mar. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000 Londres Escuna ingl. Jane
      "       " 400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 

Nassau 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
100 cx.s laranja 3$000       "       " 

      " George Nesbit 240 cx.s laranja 7$200       "       " 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
400 cx.s laranja 12$000 Bristol Chalupa ingl. 

Three Friends 
      " Guilherme 

Harding Read 
300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 

Unity 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
250 cx.s laranja 7$500       " Chalupa ingl. 

Guilherme & 
Mary 

22 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Chalupa ingl. 
Elizabeth Sara 

      " Baltazar César & 
C.ia 

300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Perseverence 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

20 cx.s laranja $600 Bristol  Escunsa ingl. 
Three Friends 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

50 cx.s laranja 1$500       " Escuna ingl. 
Unity 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

860 cx.a laranja 26$010 S. 
Petersburgo 

Ber.m ingl. 
Neptuno 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

20 cx.s laranja $600 Liverpool Chalupa ingl. 
William & Mary 

24 Mar. Ivens & Burnett 550 cx.s laranja 16$500 Londres Escuna ingl. Jane
26 Mar. Diogo Cockburn 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 

Britania 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

660 cx.s laranja 19$800       " Escuna ingl. 
Duque de 
Wellington 

27 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 12$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Mary 

29 Mar. Baltazar César & 
C.ia 

426 cx.s laranja 12$780 Londres Chalupa ingl. 
Margaret 

      " Ivens & Burnett 30 cx.s laranja $900       " Escuna ingl. Jane
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
140 cx.s laranja 4$200 Liverpool Chaljupa ingl. 

Mary 
      " Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 10$500 Londres Chalupa ingl. 

Thomaz & Judith
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

350 cx.s laranja 10$500       " Chalupa ingl. 
Prosperous 

      " Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 24$000       " Escuna ingl. John 
Crawford 

3 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

250 cx.s laranja 7$500       " Escuna ingl. 
Bedford 

      "       " 100 cx.s laranja 3$000       " Chalupa ingl. 
Thomaz & Judith

      "       " 350 cx.s laranja 10$500        " Chalupa ingl. 
Grace 
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      " Guilherme 
Harding Read 

150 cx.s laranja; 100 cx.s limão 9$500       " Chalupa ingl. 
Thomaz & Judith

      " Guilherme 
Brander Sénior 

200 cx.s laranja 6$000       " Escuna ingl. 
Bedford 

6 Abr. Diogo Cockburn 400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Valentine 

      " Ivens & Burnett 550 cx.s laranja 16$500       " Chalupa ingl. 
Liberty 

7 Abr. Diogo Leslie 500 cx.s laranja; 100 cx.s limão 20$000 Newcastle Escuna ingl. 
Activa 

10 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

540 cx.s laranja 16$200 Londres Ber.m ingl. 
Maida 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

600 cx.s laranja 18$000       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

66 cx.s laranja 1$980       " Escuna ingl. 
Bedford 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

50 cx.s laranja 1$500       "       " 

15 Abr. Diogo Cockburn 10 cx.s laranja $300       " Chalupa ingl. 
Valentine 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

100 cx.s laranja 3$000       " Escuna ingl. 
Bedford 

26 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

270 cx.s laranja 8$100 Liverpool Chalupa ingl. 
Two Brothers 

4 Mai. Ivens & Burnett 483 cx.s laranja; 548 cx.s limão 41$890 Canadá Ber.m ngl. 
Concordia 

26 Mai. Inácio José 
Soares 

434 cx.s limão; 8 pipas e meia de 
vinho do Faial 

37$000 Canal de 
Inglaterra 
(um dos 
portos) 

Iate port. 
Sacramento 

28 Mai. Diogo Leslie 120 cx.s limão 6$000 Londres Escuna ingl. John 
& Grace 

30 Jul. Thomaz Hickling 
& C.ia 

100 cx.s limão 5$000 Leith Escuna ingl. 
Nancy 

3 Ago. Guilherme 
Brander Sénior 

1 cx. limão; 1 pipa e 1 quartola c/ 22 
almudes de vinho de S. Miguel 

2$300       "       " 

28 Ago. Guilherme 
Harding Read 

66 cx.s cebolas 3$368 Nova Escócia Galeota ingl. 
Maria 

26 Nov. Vicente Júlio 
Ferreira 

800 cx.s pequenas de laranja  15$990 Havre de 
Grace 

Galeota fr. 
Amable 
Henriette 

27 Nov. Loureiro & 
Filhos 

600 cx.s laranja  18$000 Londres Ber.m ingl. 
Triton 

1 Dez. Ivens & Burnett 900 cx.s laranja  27$000       " Escuna ingl. 
George Dayk 

2 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Nautilus 

      " Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso da Costa 

50 cx.s laranja 1$500       " Ber.m ingl. 
Triton 

4 Dez. Loureiro & 
Filhos 

200 cx.s laranja 6$000       "       " 

      " George Nesbit 300 cx.s laranja 9$000       "       " 
6 Dez. Guilherme 

Harding Read 
400 cx.s laranja 12$000 Escócia Escuna ingl. 

Nancy 
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      " Ivens & Burnett 123 cx.s laranja 3$690 Londres Escuna ingl, 
George Dayk 

      " Guilherme 
Harding Read 

300 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. (?) 

7 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 12$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Commerce 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

600 cx.s laranja 18$000 Londres Chalupa ingl. 
William & Mary 

9 Dez. Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 12$000 Inglaterra 
(portos de) 

Escuna ingl. 
Nancy 

11 Dez. Guilherme 
Brander Sénior 

400 cx.s laranja 12$000 Londres Ber.m ingl. 
Batchelor 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

150 cx.s laranja 4$500 Liverpool Chalupa ingl. 
Commerce 

      " Loureiro & 
Filhos 

550 cx.s laranja 16$500 Londres Escuna ingl. Jane

13 Dez. António José de 
Vasconcelos 

400 cx.s laranja 12$000 Dublin Escuna ingl. 
Voador 

14 Dez. Thomas Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 12$000 Bristol Chalupa ingl. 
Bristol 

      " Ivens & Burnett 93 cx.s laranja 2$790 Inglaterra 
(um dos 
portos) 

Escuna ingl. 
Chance 

15 Dez. Guilherme 
Harding Read 

400 cx.s laranja 12$000 Plymouth Escuna ingl. 
Paciencia 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Escuna ingl. 
Elizabeth & 
Sarah 

      "       " 46 cx.s laranja 1$380       " Escuna ingl. 
Nautilus 

      "       " 20 cx.s laranja $600       " Chalupa ingl. (?) 
22 Dez. Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa 

ingl.Lively 
24 Dez. Diogo Cockburn 600 cx.s laranja 18$000       " Escun a ingl. 

Maria 
      " Vicente Júlio 

Ferreira 
800 cx.s laranja 24$000       " Escuna ingl. 

Venus 
29 Dez. António José de 

Vasconcelos 
88 cx.s laranja 2$640 Dublin Escuna ingl. 

Voador 
      " Ivens & Burnett 700 cx.s laranja 21$000 Londres Escuna ingl. 

Whitehall 
      " Loureiro & 

Filhos 
400 cx.s laranja 12$000       " Ber.m ingl. 

William 
      " George Nesbit 784 cx.s laranja 23$520       " Ber.m ingl. 

Blucher 
30 Dez. Thomaz Hickling 

& C.ia 
70 cx.s laranja 2$100 Bristol Chalupa ingl. 

Bristol 
      "       " 300 cx.s laranja 9$000 Liverpool Chalupa ingl. 

Moira 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

800 cx.s laranja 24$000 Londres Ber.m ingl. 
Mentor 

      "       " 20 cx.s laranja $600       " Chalupa ingl. 
Elizabeth & 
Sarah 

      " Diogo Leslie 500 cx.s laranja; 20 couros em cabelo 27$000       " Chalupa ingl. 
Tyne 

      " Guilherme 300 cx.s laranja 9$000       " Escuna ingl. 
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Brander Sénior George 
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 105 dos Direitos Reais, 1819. 
 
 
 
 

QUADRO XX 
EXPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1820 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

4 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

491 cx.s laranja 14$730 Londres Ber.m ingl. Joly 
Batchlor 

      " Guilherme 
Harding Read 

700 cx.s laranja 21$000       " Escuna ingl. 
Duque de York 

5 Jan. George Nesbit 580 cx.s laranja 17$400       " Chalupa ingl. 
Carolina 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

250 cx.s laranja 7$500 Bristol Chalupa 
ingl.Milchburg 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

700 cx.s laranja 21$000 Londres Chalupa ingl. 
Friends 

7 Jan. Hearsey & 
Irmãos 

520 cx.s laranja 15$600       " Chalupa ingl. 
Aid 

      "       " 550 cx.s laranja 16$500       " Escuna ingl. 
Margaret 

      " Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000       " Escuna ingl. 
Swift 

10 Jan. Guilherme 
Brander Sénior 

380 cx.s laranja 9$240 Londres Escuna ingl. 
George 

      "       " 96 cx.s laranja 2$880 Bristol Chalupa ingl. 
Miltchburg 

      " Diogo Cockburn 160 cx.s laranja 5$100 Londres Escuna ingl. 
Maria 

11 Jan. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

90 cx.s laranja 2$700       " Chalupa ingl. 
Friends 

13 Jan. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
Liberty 

21 Jan. Diogo Cockburn 300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Alcione 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

400 cx.s laranja 12$000 Plymouth Escuna ingl. 
Recovery 

      " Loureiro & 
Filhos 

300 cx.s laranja 9$000 Londres Ber.m ingl. 
William 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

400 cx.s laranja 12$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Robert Stuart 

      " Diogo Leslie 400 cx.s laranja; 40 couros em cabelo 16$000 Newcastle Chalupa ingl. 
Guilherme e 
Isabel 

      " George Nesbit 690 cx.s laranja 20$700 Londres Escuna ingl. Earl 
Wellington 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

870 cx.s laranja 26$100       " Ber.m ingl. 
Courier 

      " Vicente Júlio 
Ferreira 

130 cx.s laranja 3$900       "       " 

22 Jan. Guilherme 
Harding Read 

600 cx.s laranja 18$000 Bristol Esc una ingl. 
Churchil 

      "       " 400 cx.s laranja 12$000 Inglaterra Escuna ingl. 
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(um dos 
portos do 
canal) 

Cochrane 

      " Ivens & Burnett 20 cx.s laranja $600 Londres Chalupa ingl. 
Liberty 

27 Jan.       " 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Suzan 

28 Jan. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

350 cx.s laranja 10$500 Bristol Chalupa ingl. Fly

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 Londres Eacuna ingl. 
Industry 

29 Jan. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

350 cx.s laranja 10$500       " Chalupa ingl. 
Speculation 

31 Dez.       " 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Dove 

      "       " 50 cx.s laranja 1$500 Bristol Chalupa ingl. Fly
      " Vicente Júlio 

Ferreira 
62 cx.s laranja 1$860 Lisboa Ber.m ingl. 

Courier 
1 Fev. Ivens & Burnett 40 cx.s laranja 1$200 Londres Escuna ingl. 

Swanson 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
321 cx.s laranja 9$630       " Chalupa ingl. 

Place 
      "       " 300 cx.s laranja 9$000 Clyde Escuna ingl. 

Emilia 
3 Fev.  Ivens & Burnett 450 cx.s laranja 13$500 Londres Chalupa ingl. 

Grace 
      " Guilherme 

Harding Read 
900 cx.s laranja 27$000 Plymouth Escuna ingl. 

Silvie 
      " George Nesbit 750 cx.s laranja 22$500 Londres Escuna ingl. 

Nassau 
      " Digo Cockburn 122 cxs.s laranja 3$660       " Chalupa ingl. 

Alcione 
      " Hearsey & 

Irmãos 
600 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. (?) 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

360 cx.s laranja 10$800       " Chalupa ingl. 
Jane & Isabel 

4 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

600 cx.s laranja 18$000       " Escun a ingl. 
Cygnet 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

500  cx.s laranja 15$000       " Escuna ingl. 
William & 
Thomaz 

7 Fev. Guilherme 
Brander Sénior 

206 cx.s laranja 6$180 Clyde Escun a ingl. 
Emilia 

      " Loureiro & 
Filhos 

20 cx.s laranja $600 Londres Ber.m ingl. 
William 

8 Fev. Diogo Leslie 60 cx.s laranja 1$800 Newcastle Chalupa 
Guilherme & 
Isabel 

10 Fev. Guilherme 
Brandr Sénior 

300 cx.s laranja 9$000 Londres Escuna ingl. 
Maria 

11 Fev. George Nesbit 500 cx.s laranja 15$000       " Escuna ingl. 
Eliza & Jane 

12 Fev. Thomaz Hickling 
& C.ia 

450 cx.s laranja 13$500       " Chalupa ingl. 
Maria 

14 Fev. Diogo Cockburn 460 cx.s laranja 13$800       " Escuna ingl. 
Elizabeth 
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      " Ivens & Burnett 400 cx.s laranja 12$000       " Chalupa ingl. 
Courier 

      " Loureiro & 
Filhos 

100 cx.s laranja 3$000       " Escuna ingl. José 
e Maria 

      " George Nesbit 500 cx.s laranja 15$000       "       " 
15 Fev. António José de 

Vasconcelos 
50 cx.s laranja 1$500       "       " 

      " Thomaz Blunt 63 cx.s laranja 1$890       "       " 
      " Hearsey & 

Irmãos 
200 cx.s laranja 6$000       "       " 

17 Fev. Guilherme 
Brander Sénior 

400 cx.s laranja 12$000 Plymouth Escuna ingl. Jane

      "       " 480 cx.s laranja 14$550       " Escuna ingl. 
Recovery 

      "       " 96 cx.s laranja 5$880 Londres Escuna ingl. 
Maria 

      " Ivens & Burnett 1.000 cx.s laranja 30$000       " Ber.m ingl. 
Concordia 

24 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

600 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
William & Mary 

26 Fev. Thomaz Hickling 
& C.ia 

376 cx.s laranja 11$280       " Galeota ingl. 
Friends 

28 Fev. Ivens & Burnett 750 cx.s laranja 22$500       " Chalupa ingl. 
Liberty 

      "       " 165 cx.s laranja 4$950       " Chalupa ingl. 
Liberty 

      " George Nesbit 700 cx.s laranja 21$000       " Escuna ingl. 
Marianna 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

342 cx.s laranja 10$260 Plymouth Escuna ingl. Jane

      " Guilherme 
Brander Jr. 

97 cx.s laranja 2$910 Londres Galeota ingl. 
Friends 

      " Diogo Cockburn 36 cx.s laranja 1$080       "       " 
     " Hearsey & 

Irmãos 
60 cx.s laranja 1$800       "       " 

      " António José 
Vasconcelos 

124 cx.s laranja 3$720       "      " 

      "       " 40 cx.s laranja 1$200       " Ber.m ingl. 
Concordia 

      " Diogo Leslie 700 cx.s laranja 21$000       " Ber.m ingl. 
Merchants 
Friends 

1 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

250 cx.s laranja 7$500       " Chalupa ingl. 
Glasgow Packet 

3 Mar. Hearsey & 
Irmãos 

600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Peter & John 

4 Mar. George Nesbit 500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Friendship 

6 Mar. Ivens & Burnett 950 cx.s laranja 28$500       " Escuna ingl. 
Daisk 

7 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

500 cx.s laranja 15$000 New York Escuna amer. 
Hamilton 

      "       " 300 cx.s laranja 9$000 Leith Chalupa ingl. 
Diane 

      "       " 160 cx.s laranja 4$800 Londres Escuna ingl. 
Industry 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 

70 cx.s laranja 2$100       " Chalupa ingl. 
William & Mary 
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Silveira & C.ia 
      " George Nesbit 47 cx.s laranja 1$410       "       " 
8 Mar. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

800 cx.s laranja 24$000       " Ber.m ingl. 
Mentor 

9 Mar. Ivens & Burnett 500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Pyramus 

10 Mar. Guilherme 
Harding Read 

400 cx.s laranja 12$000       " Escuna ingl. 
Duque de York 

      " João Carlos 
Scholtz 

1.000 cx.s pequenas c/ 375 milheiros 
de laranja 

22$500 S. 
Petersburgo 

Ber.m russo 
Pomona 

13 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

550 cx.s laranja 16$500 Londres Escuna ingl. 
Glasgow Packet 

14 Mar. Ivens & Burnett 20 cx.s laranja $600       " Chalupa ingl. 
Pyramus 

16 Mar. Guilherme 
Harding Read 

200 cx.s laranja 6$000       " Escuna ingl. 
Duque de York 

      " Ivens & Burnett 750 cx.s laranja 22$500       " Escuna ingl. Earl 
Wellington 

17 Mar. António José 
Vasconcelos 

327 cx.s laranja 2$810       " Chalupa ingl. 
Flora 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

200 cx.s laranja 6$000       "       " 

      " Henrique Walker 220 cx.s laranja 6$600       "       " 
20 Mar. Ivens & Burnett 350 cx.s laranja 10$500 Bristol Escuna ingl. 

Rose 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

800 cx. laranja 24$000       " Escuna ingl. Sir 
Henry Stanhope 

21 Mar. Diogo Cockburn 1.000 cx.s pequenas de laranja c/ 400 
milheiros 

24$000 S. 
Petersburgo 

Ber. ingl. Watson

22 Mar. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000 Bristol Escuna ingl. 
Susan 

23 Mar. João Carlos 
Scholtz 

250 cx.s laranja 7$500 Londres Ber.m ingl. 
Factor 

24 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

50 cx.s laranja 1$500       "       " 

27 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

118 cx.s laranja 3$540       " Escuna ingl. 
Duque de York 

      "       " 150 cx.s laranja 4$500       " Ber.m ingl. 
Factor 

29 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Mary 

      "       " 300 cx.s laranja 9$000       " Chalupa ingl. 
Two Brothers 

      " George Nesbit 700 cx.s laranja 21$000       " Escuna ingl. 
Nassau 

1 Abr. Diogo Cockburn 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Britania 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

300 cx.s laranja 16$500 New York Escuna amer. 
Hamilton 

      "       " 200 cx.s laranja 6$000 Londres Ber.m ingl. 
Factor 

5 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

400 cx.s laranja 12$000 Báltico (para 
um dos 
portos) 

Escuna ingl. 
Lavinia 
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      " Guilherme 
Harding Read 

46 cx.s laranja 1$380 Londres Ber. Ingl. Factor 

      " João Carlos 
Scholtz 

10 cx.s laranja $300       "       " 

      " Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso da Costa 

160 cx.s laranja; 18 cx.s limão 5$700       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

100 cx.s laranja 3$000 Leith Chalupa ingl. 
Diane 

      " Guilherme 
Harding Read 

150 cx.s laranja 4$500       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues  
Silveira 

12 cx.s laranja $360       "       " 

      "       " 350 cx.s laranja 10$500 Londres Escuna ingl. 
Eleonor 

      "       " 350 cx.s laranja 10$500       " Ber.m ingl. 
William 

      " João Carlos 
Scholtz 

22 cx.s pequenas de laranja c/ 8 
milheiros; 18 cx.s pequenas de limão 
c/ 7 milheiros 

1$180 S. 
Petersburgo 

Ber. m russo 
Pomona 

7 Abr. Hearsey & 
Irmãos 

300 cx.s laranja 9$000 Londres Ber.m ingl. 
Dispatch 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

300 cx.s laranja 9$000       "       " 

8 Abr. Diogo Leslie 300 cx.s laranja 9$000 Plymouth Chalupa ingl. 
Marechal Bluxer 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

50 cx.s laranja 1$500 Londres Ber.m ingl. 
Dispach 

11 Abr. Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       " Escuna ingl. 
Unity 

14 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1.000 cx.s pequenas de laranja c/ 330 
milheiros; 200 cx.s pequenas de limão 
c/ 70 milheiros 

26$980 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Mexico 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

344 cx.s laranja 13$120 Báltico (para 
um dos 
portos) 

Escuna ingl. 
Lavinia 

15 Abr. Loureiro & 
Filhos 

50 cx.s laranja; 40 cx.s limão 3$500 Londres Ber.m ingl. 
William 

      " Vicente Júlio 
Ferreira 

75 cx.s laranja 2$250       "       " 

17 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

14 cx.s laranja $420       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues  
Silveira 

147 cx.s laranja 4$410       "       " 

18 Abr. Ivens & Burnett 450 cx.s laranja 13$500       " Chalupa ing. 
Grace 

      "       " 400 cx.s laranja; 100 cx.s limão 17$000 Quebeq Ber.m ingl. 
Helen 

22 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

50 milheiros de laranja; 23 milheiros 
de laranja azeda; 38 milheiros e meio 
de limão 

9$150 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
Mexico 

28 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues  
Silveira 

375 cx.s laranja 11$250 Londres Escuna ingl. 
Marianna 

31 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

300 cx.s laranja 9$000       "       " 

4 Mai. Ivens & Burnett 35 cx.s laranja 1$050       " Escuna ingl. 
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Grace 
6 Mai. Lourenço & 

Filhos 
200 cx.s limão 10$000 Havre de 

Grace 
Escuna ingl. 
Liberty 

      " Ivens & Burnett 67 cx.s laranja; 67 de limão 5$360       "       " 
10 Mai. Thomaz Hickling 

& C.ia 
166 milheiros de limão 16$600 Hamburgo Escuna ingl. 

Alert 
      "       " 40 cx.s laranja 1$200 Londres Escuna ingl. 

Marianna 
12 Mai. Guilherme 

Harding Read 
350 cx.s pequenas c/ 116 milheiros de 
laranja; 150 cx.s limão c/ 50 milheiros 

11$960 Nova Escócia Escuna ingl. 
Emilia 

19 Mai. Ivens & Burnett 80 cx.s limão 4$000 Havre de 
Grace 

Escuna ingl. 
Liberty 

      " Loureiro & 
Filhos 

103 cx.s limão 5$150       "       " 

25 Mai. Thomaz Hickling 
& C.ia 

56 cx.s pequenas c/ 19 milheiros de 
limão 

1$900 Hamburgo Escuna ingl. 
Alert 

26 Mai.       " 300 cx.s pequenas c/ 100 milheiros de 
laranja; 300 cx.s pequenas c/ 100 
milheiros de limão; 100 cx.s pequenas 
c/ 33 milheiros de laranja azeda 

19$300 Amsterdão Chalupa ingl. 
Liberty 

5 Jun.       " 96 cx.s pequenas c/ 32 milheiros de 
limão 

3$200       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues  
Silveira 

24 cx.s pequenas c/ 8 milheiros de 
limão 

$800       "       " 

7 Jun. Thomaz Hickling 
& C.ia 

200 cx.s pequenas c/ 66 milheiros de 
limão 

6$600       "       " 

8 Jul.       " 500 cx.s laranja 15$000 Londres Chalupa ingl. 
Alfa 

8 Ago. Guilherme 
Harding Read 

14 cx.s pequenas de laranja c/ 5 
milheiros; 120 cx.s pequenas c/ 40 
milheiros de limão; 5 meias pipas de 
vinho de produção das ilhas; 200 cx.s 
cebolas 

24$200 Halifax  Escuna ingl. 
Amelia 

7 Set. Thomaz Hickling 
& C.ia 

50 cx.s pequenas c/ 62 milheiros de 
limão; 40 cx.s pequenas c/ 10 
milheiros de laranja redolha; 21 pipas 
de 16 almudes de vinho  

44$600 Salem Escuna amer. 
Argos 

11 Set. Ivens & Burnett 80 cx.s c/ 27 milheiros de limão; 3 
pipas de 16 almudes e 1 quarto de 
vinho 

8$550 Quebeq Ber.m ingl. 
Nautilus 

12 Set. Diogo Adam 156 cx.s limão c/ 78 milheiros; 40 
couros em cabelo 

11$800 Londres Escuna ingl. 
Fame 

15 Set. Guilherme 
Brander Sénior 

112 cx.s limão c/ 500 cada cx.  5$600       " Chalupa ingl. 
Jane & Elizabeth 

20 Out. Ivens & Burnett 1 cx. laranja; 28 cx.s limão 1$430       " Chalupa ingl. 
Mary 

24 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

200 cx.s laranja 6$000       " Escuna ingl. 
Amelia 

29 Nov. Guilherme 
Harding Read 

300 cx.s laranja 9$000 Plymouth Chapupa ingl. 
Elizabeth 

4 Dez. Thomaz Blunt 200 cx.s laranja 6$000 Londres Escuna ingl. 
Amelia 

      " Hearsey & 
Irmãos 

100 cx.s laranja 3$000       "       " 

7 Dez. Guilherme 
Harding Read 

50 cx.s laranja 1$500 Plymouth Chalupa ingl. 
Elizabeth 

9 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 

300 cx.s laranja 9$000 Londres Chalupa ingl. 
Three Botthers 
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Silveira 
11 Dez. Thomaz Blunt 26 cx.s laranja $780       " Escuna ingl. 

Amelia 
13 Dez. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

20 cx.s laranja $600       " Chalupa ingl. 
Three Brothers 

      "       " 500 cx.s laranja 15$000       " Chalupa ingl. 
Bustler 

      " Ivens & Burnett 600 cx.s laranja 18$000       " Chalupa ingl. 
Leão 

14 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

300 cx.s laranja 9$000 Liverpool Escuna ingl. 
Endeavour 

22 Dez. Ivens & Burnett 800 cx.s laranja 24$000 Londres Escuna ingl. 
Christian 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

250 cx.s laranja 7$500 Liverpool Escuna ingl. 
Endeavour 

23 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

300 cx.s laranja 9$000 Londres Chalupa ingl. 
William 

28 Dez. Guilherme 
Harding Read 

530 cx.s laranja 15$900       " Escuna ingl. 
Whitehall 

      "       " 270 cx.s laranja 8$100 Plymouth Chalupa ingl. 
Henry 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

72 cx.s laranja 2$160 Londres Chalupa ingl. 
Bustler 

      "       " 40 cx.s laranja 1$200       " Chalupa ingl. 
William 

      "       " 100 cx.s laranja 3$000       " Escuna ingl. 
Whitehall 

      " Thomaz Blunt 100 cx.s laranja 3$000       "       " 
30 Dez. Guilherme 

Harding Read 
40 cx.s laranja 1$200 Plymouth Chalupa ingl. 

Henry 
      " George Nesbit 700 cx.s laranja 21$000 Londres Escuna ingl. 

Nassau 
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 107 dos Direitos Reais, 1820. 
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NOTAS 
 
Os quadros que seguidamente apresentamos não correspondem à transcrição integral 

dos livros dos direitos alfandegários arrecadados a favor das renda reais. São apenas 

quadros reunindo a informação que julgámos mais importante para o conhecimento dos 

movimentos efectuados nos portos dos Açores. 

Para além da data do despacho, identificamos o despachante – e não o agente ou pessoa 

que comparece na alfândega a cumprir a formalidade – sendo que actualizámos a 

ortografia dos nomes portugueses. No caso de nomes de estrangeiros que o escrivão 

aportuguesou, não fizemos alteração. Como é visível nos despachos, todos os 

Guilhermes antecedendo nomes estrangeiros serão, certamente, William – como por 

exemplo William Brander ou William Harding Read – e o senhor Nesbit, médico inglês 

estabelecido em Ponta Delgada, será, naturalmente, John e não João. 

Na coluna destinada a descrever o conteúdo dos despachos, seguimos na íntegra a 

identificação e quantificação dos géneros e mercadorias que constam do texto dos 

despachos, eliminando, todavia, o formulário repetitivo das entradas sob a forma de 

auto. Mantivemos a terminologia da época em especial a forma de designação das 

embalagens e recipientes, incluindo os diminutivos adoptados já que a sua utilização 

traduz, de alguma maneira, uma perspectiva de grandeza relativa que se entendeu não 

dever perder-se. 

Os direitos correspondentes a cada despacho, quase sempre envolvendo uma 

multiplicidade de artigos sobre cada um dos quais a taxa incide em função de um valor 

de pauta variável, surgem nos quadros pêlo somatório das verbas que integram uma 

mesma data, um mesmo despacho e um mesmo despachante. Na generalidade dos 

despachos até 1810, a taxa que incide sobre os artigos exportados e importados nas 

alfândegas dos Açores é de 10%. Contudo, os casos de mercadorias baldeadas são 



 180

passíveis de uma taxa de 4%. A partir de 1810, devido ao tratado de amizade e comércio 

celebrado com Inglaterra, muitos dos despachos envolvendo este país passam a ser 

onerados com uma taxa de 15% sobre o respectivo valor da pauta.  

Em situações muito excepcionais, assistimos a casos de liquidação dos direitos na 

proporção de 10% das mercadorias importadas. 

Para os anos de 1819 e 1820, seguindo a prática adoptada pela alfândega de Ponta 

Delgada, apresentamos, separadamente, quadros relativos aos direitos dos 10% e 15%. 

A substituição por (?) de algumas designações e nomes significa que o documento as 

omite ou que não fomos capazes de vislumbrar a vontade do escrivão. Esta dificuldade 

surge frequentemente com a identificação dos navios, uma vez que é claro estarmos, por 

vezes, em presença de traduções de conta do escrivão ou de quem assim ordenou. A 

escuna inglesa Cassador (sic), certamente que ostentará no casco Hunter e o bergantim 

americano Rapozo, chamar-se-á, muito possivelmente, Fox. Assim como o Carlos 

Pequeno será, naturalmente, o Little Charles. Em qualquer caso, na dúvida, respeitámos 

a grafia do escrivão. 

 

(Esta nota, para comodidade de leitura, com as adequadas adaptações, será reproduzida 

a preceder todos os anexos relativos aos quadros dos despachos de exportação e 

importação). 
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QUADRO I 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1800 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

3 Fev. João Carlos 
Scholtz 

45 peças de de pano ordinário c/ 1.521 
c.os; 1 peça de pano ordinário 
escarlate c/ 34 c.os; 3 peças de pano 
entrefino cor comum c/ 48 c.os; 10 
maços de meias de laia pretas 
ordinárias; 8 peças de cetim ordinário; 
1 peça de carmesim; 20 peças de 
baetão cor comum c/ 519 c.os; 2 peças 
de baetão escarlate c/ 34 c.os; 5 peças 
de sarja preta; 5 peças de sarja 
lavrada; 8 peças de cetim lavrado; 2 
peças de carmesim; 46 saetas 
ordinárias; 5 saetas escarlate; 68 
durantes cor comum; 3 durantes 
escarlate; 3 durantes rosa; 6 peças de 
carmesim; 28 peças de droguete; 2 
peças de carmesim; 46 peças de pano 
de droguete c/ 1.440 c.os; 4 peças de 
droguete escarlate c/ 122 c.os; 24 
cobertores pequenos; 6 cobertores 
grandes; 111 peças de baeta comum; 
12 peças de baeta escarlate c/ 594 
c.os; 6 peças de baeta c/ 305 c.os; 2 
peças de baeta rosa c/ 100 c.os 

613$376 Londres Chalupa ingl. 
Marcey  

7 Fev. Simão José 
Silveira 

18 peças de baetão cor comum c/ 668 
c.os; 2 peças de baetão c/ avaria c/ 78 
c.os; 96 peças de baeta comum c/ 
4.738 c.os; 4 peças de baeta comum 
avariada c/ 202 c.os; 4 peças de 
casimira comum c/ 169 c.os; 36 cortes 
de calção de meia; 12 peças de 
camelão; 8 peças de duraque; 78 peças 
de durante; 45 peças de durante 
avariado; 58 peças de saeta; 2 peças de 
durante escarlate; 30 peças de pano de 
droguete c/ 2.133 c.os; 12 peças de 
droguete castor c/ 436 c.os; 30 peças 
de pano ordinário c/ 1.206 c.os 

482$225 Londres Chalupa ingl. 
Deligente  

10 Fev. George Hewson 46 peças de baeta comum c/ 2.203 
c.os; 2 peças de baeta rosa c/ 100 c.os; 
2 peças de baeta escarlate c/ 100 c.os; 
20 peças de pano ordinário c/ 885 
c.os; 16 peças de baetão comum c/ 
627 c.os; 16 peças de droguete castor 
c/ 606 c.os; 1 peça de droguete 
escarlate c/ 40 c.os; 30 peças de 
durante comum 1 peça de durante 
escarlate; 5 caixotes c/ 500 vidros de 
folha; 4 caixotes c/ 800 vidros de meia 
folha; 1 caixote c/ 50 dúzias de 
navalhas e canivetes; 12 milheiros de 
agulhas; 20 dúzias de tesouras; 16 
dúzias de navalhas pequenas; 30 
dúzias de navalhas grandes; 12 dúzias 
de facas e garfos; 3 dúzias de 
verrumas; 1 caixote de ferragens; 1 

513$075       "       " 
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caixote c/ 40 dúzias de tesouras e 
várias ferragens; 1 pacote c/ 14 
retalhos de pele de cisne c/ 89 c.os; 1 
caixote c/ 16 peças de durante 
avariado; 1 caixote c/ 27 milheiros de 
anzóis, 30 dúzias de navalhas 
ordinárias; 1 caixote c/ 6 maços de 
calções de laia; 1 caixote c/ 10 maços 
de cadarço de lã lisos e estreitos; 1 
caixote c/ 12 grosas de  vidros de 
relógio e 22 dúzias de penas de lápis; 
1 caixote c/ 53 dúzias de navalhas 
ordinárias, 12 dúzias de tesouras de 
velas, 18 dúzias de garfos e facas; 8 
barris de pregos c/ 56 @; 10 barris de 
munição c/ 103 @; 44 frigideiras c/ 16 
@ e meia; 1 rolo de verga de ferro c/ 7 
@; 100 ferros de engomar; 2 barris de 
ferragens; 4 barris de vidros brancos 

10 Fev. Thomas Hickling 41 canastras e 3 barris de loiça de pó 
de pedra ordinária; 13 barris de pregos 
c/ 30 @ 

151$350 Liverpool Ber.m amer. 
Paragão  

11 Fev. Guilherme 
Brander 

1 embrulho c/ 4 peças de pano fino c/ 
148 c.os; 4 peças de casimira ordinária 
c/ 149 c.os 

44$500       " Ber.m din. 
(Nancy) 

28 Mar. João da Silva 
Loureiro 

34 peças de baeta cor comum c/ 1.669 
c.os; 2 peças de baeta cor rosa c/ 100 
c.os; 14 peças de baeta c/ 680 c.os; 4 
peças de baeta c/ 200 c.os; 30 peças de 
baetão cor comum c/ 1.205 c.os; 12 
peças de pano mais que ordinário c/ 
545 c.os; 12 peças de pano entrefino c/ 
509 c.os; 2 peças de pano ordinário c/ 
112 c.os; 3 peças de pano fino c/ 68 
c.os; 95 peças de durante cor comum; 
3 saetas superfinas cor comum; 1 peça 
de saeta escarlate; 30 cobertores de 
papa grandes; 30 cobertores de papa 
pequenos; 6 peças de droguete castor 
c/ 224 c.os; 1 peça de carmesim c/ 37 
c.os; 2 peças de baeta rosa c/ 100 c.os; 
10 peças de durante; 3 peças de 
durante carmesim; 2 peças de durante 
escarlate; 2 peças de baeta superfina 
cor comum; 2 peças de duraque cor 
comum; 1 peça de droguete castor c/ 
37 c.os 

416$313 Londres Galeota sueca 
Hope  

25 Abr. Diogo Cockburn 120 peças de baeta comum c/ 6.123 
c.os; 6 peças de baeta rosa c/ 306 c.os; 
8 peças de baeta escarlate c/ 413 c.os; 
10 peças de baetão comum c/ 485 
c.os; 6 peças de retina comum c/ 262 
c.os; 4 peças de retina escarlate c/ 164 
c.os; 35 peças de pano ordinário c/ 
1.560 c.os; 3 peças de pano mais que 
ordinário c/ 63 c.os; 20 peças de 
droguete comum c/ 1.546 c.os; 16 
peças de tripe comum c/ 853 c.os; 4 
peças de tripe escarlate c/ 216 c.os; 20 
peças de serafina comum; 105 peças 

610$218 Londres (via 
Lisboa) 

Escuna ingl. 
Sally  
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de durante comum; 5 peças de durante 
escarlate 

2 Mai.  & Anglin 14 peças de baeta comum c/ 684 c.os; 
2 peças de baeta rosa c/ 97 c.os; 10 
peças de pano ordinário c/ 173 c.os; 2 
peças de pano mais que ordinário c/ 37 
c.os; 2 peças de pano fino escarlate c/ 
54 c.os; 1 peça de pano escarlate 
superfino c/ 25 c.os; 3 peças de 
casimira c/ 93 c.os; 10 peças de 
durante comum; 2 peças de saetas 

85$828 Liverpool Chalupa ingl. 
Adventure 

      " George Hewson 20 peças de serafina comum; 10 peças 
de saeta comum 

19$200       " Chalupa ingl. 
Salcombe 

16 Abr. Guilherme 
Brander 

18 canastras de louça de pó de pedra; 
19 canastras de louça de pó de pedra  

106$920       "       " 

26 Out. António da Silva 
Castanho 

11 peças de baeta comum c/ 1.184 
c.os; 1 retalho de baeta c/ 22 c.os; 7 
meias peças de pano mais que 
ordinário; 91 ferros de engomar 

59$880       " Ber.m ingl. 
Huzar 

19 Nov. João Carlos 
Scholtz 

391 meias peças de baeta comum c/ 
19.543 c.os; 4 peças de baeta comum 
c/ avaria c/ 199 c.os; 6 peças de baeta 
cor de rosa c/ 301 c.os; 2 peças de 
baeta escarlate c/ 101 c.os; 2 peças de 
baeta colxestre c/ 100 c.os; 30 peças 
de baetão comum c/ 1.253 c.os; 1 peça 
de baetão escarlate c/ 41 c.os; 17 
peças de retina comum c/ 588 c.os; 2 
peças de retina escarlate c/ 74 c.os; 67 
peças de pano ordinário c/ 2.468 c.os; 
4 meias peças de pano fino c/ 73 c.os; 
1 peça de pano escarlate c/ 37 c.os; 1 
peça de pano escarlate superfino c/ 17 
c.os; 65 peças de droguete comum c/ 
2.006 c.os; 5 peças de droguete 
escarlate c/ 153 c.os; 16 peças de 
droguete castor comum c/ 504 c.os; 20 
peças de droguete rei comum; 21 
peças de droguete rei lavrado; 1 peça 
de droguete rei cor de rosa; 6 peças de 
droguete rei carmesim; 2 peças de 
cetim de lã lavrado c/ 80 c.os; 16 
peças de cetim comum c/ 640 c.os; 8 
peças de cetim carmesim c/ 320 c.os; 
4 peças de melanias c/ 160 c.os; 3 
peças de damasco carmesim; 3 peças 
de damasco escarlate; 8 peças de 
tripes comuns c/ 374 c.os; 8 peças de 
sarja comum c/ 320 c.os; 12 peças de 
camelão ordinário c/ 480 c.os; 12 
peças de serafina comum; 10 peças de 
serafina lavrada c/ 404 c.os; 1 peça de 
lila preta ordinária; 243 peças de 
durante comum; 12 peças de durante 
cor de rosa; 10 peças de durante 
carmesim; 8 peças de durante 
escarlate; 43 peças de saetas comuns; 
3 peças de saeta escarlate; 20 
cobertores de papa grandes; 72 
cobertores de papa pequenos 

1:536$758 Londres Ber.m ingl. 
Atentado 
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17 Abr.  & Anglin 96 cascos c/ 966 almudes de azeite de 
baleia; 8 peças de baeta comum c/ 400 
c.os; 10 peças de durante comum 

499$680 Lisboa Chalupa ingl. 
Adventure 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 66 dos Direitos Reais, 1800. 
 

QUADRO II 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1801 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

6 Jan. Diogo Cockburn 267 peças de baeta comum c/ 12.931 
c.os; 8 peças de baeta escarlate c/ 396 
c.os; 9 peças de baeta rosa c/ 447 c.os; 
29 peças de baeta cor comum c/ 1.396 
c.os; 6 peças de baeta escarlate c/ 299 
c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 49 c.os; 
19 peças de baeta c/ 651 jardas e c/ 
868 c.os; 6 peças de baeta escarlate c/ 
215 jardas e 286 c.os; 38 peças de 
pano ordinário c/1.296 jardas e c/ 
1.728 c.os; 12 peças de pano ordinário 
c/ 392 c.os; 7 peças de droguete cor 
comum c/ 425 jardas e c/ 566 c.os; 3 
peças de droguete escarlate c/ 181 
jardas e c/ 241 c.os; 12 peças de tripe 
cor comum c/ 495 jardas e c/ 660 c.os; 
10 peças de cetim de lã lavrado; 5 
peças de sarja preta ordinária; 5 peças 
de serafina preta lisa; 175 peças de 
durante; 10 peças de durante 
carmesim; 10 peças de durante rosa; 5 
peças de durante escarlate; 26 peças 
de saeta cor comum; 4 peças de saeta 
escarlate; 72 cobertores de papa 
grandes; 72 cobertores de papa 
pequenos; 18 barris c/ pregos c/ 147 
@ 

1:130$388 Londres Ber.m amer. 
Belona 

12 Jan. George Hewson 76 peças de baeta comum c/ 3.991 
c.os; 4 peças de baeta rosa c/ 203 c.os; 
1 peça de baeta colxestre c/ 50 c.os; 16 
peças de baetão comum c/ 486 jardas e 
c/ 648 c.os; 1 peça de baetão escarlate 
c/ 32 jardas e c/ 42 c.os; 16 peças de 
pano ordinário c/ 560 jardas e c/ 746 
c.os; 2 meias peças de pano preto 
ultrafino c/ 32 jardas e 42 c.os; 1 peça 
de pano preto superfino c/ 17 jardas e 
c/ 22 c.os; 15 peças de droguete 
comum c/ 428 jardas e c/ 570 c.os; 2 
peças de droguete rei c/ 42 jardas e c/ 
56 c.os; 3 peças de sarja preta 
ordinária; 10 peças de camelão; 8 
peças de serafina comum; 66 peças de 
durante; 3 peças de durante carmesim; 
5 peças de durante escarlate; 3 maços 
de lã ordinária; 36 cobertores 
pequenos; 2 caixotes c/ (drogas) de 
botica 

361$726       (?) Ber.m ingl. 
Guilherme 

14 Fev.  & Anglin 2 peças de baeta comum c/ 250 c.os; 
12 peças de baetão c/ 484 jardas c/ 
645 c.os; 36 peças de cetim riscado; 3 

107$346 Liverpool Ber.m ingl. Julia 
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retalhos de pele de cisne c/ 33 jardas 
c/ 44 c.os 

14 Fev.       " 138 @de bacalhau em 46 caixotes; 17 
ancorotes de línguas de bacalhau; 43 
queijos c/ 449 arráteis; 4 barris de 
alcatrão; 3 barris de resina 

22$650 Boston Ber.m amer. S. 
Miguel 

16 Fev. António da Silva 
Franco 

12 barris de manteiga c/ 24 @ e 20 
arráteis; 18 canastras de loiça de pó de 
pedra; 10 barris de pregos c/ 36 @; 1 
caixote de facas e garfos 

65$848 Liverpool Ber.m (?) Tully 

23 Fev. Guilherme 
Brander 

11 retalhos de panos superfinos c/ 128 
jardas c/ 170 c.os; 43 peças de durante 
comum; 3 peças de durante carmesim; 
20 jardas de pele de cisne c/ 26 c.os; 9 
jardas de riscado ordinário c/ 12 c.os; 
10 peças de riscado ordinário c/ 216 
jardas c/ 288 c.os; 6 peças de baetões 
c/ 148 jardas c/ 197 c.os; 2 retalhos de 
baeta comum c/ 40 c.os; 3 canastras de 
loiça de pó de pedra 

127$892 Bristol Escuna ingl. 
Industria 

10 Mar.       " 80 peças de baeta comum c/ 4.118 
c.os; 4 peças de baeta rosa c/ 206 c.os; 
5 peças de baeta escarlate c/ 257 c.os; 
4 peças de baetilha c/ 128 c.os; 28 
peças de baetão cor comum c/  771 
jardas c/ 1.028 c.os; 6 peças de retina 
c/ 133 jardas c/ 177 c.os; 3 peças de 
retina escarlate c/ 67 jardas c/ 89 c.os; 
47 peças de pano ordinário c/ 1.524 
jardas c/ 2.032 c.os; 30 peças de 
droguete ordinário c/ 859 jardas c/ 
1.145 c.os; 3 peças de droguete 
carmesim c/ 86 jardas c/ 114 c.os; 5 
peças de droguete escarlate c/ 153 
jardas c/ 204 c.os; 16 peças de tripe c/ 
441 jardas c/ 588 c.os; 2 peças de 
serafina ordinária; 37 peças de 
camelão ordinário; 7 peças de camelão 
de meio carro; 17 peças de cetim de 
lã; 14 peças de durante pintado; 118 
peças de durante comum; 13 peças de 
durante carmesim; 11 peças de durante 
escarlate 

669$938 Londres Ber.m ingl. 
Judith 

26 Mar. José da Silva 
Loureiro 

18 peças de baeta c/ 886 c.os; 36 peças 
de baeta comum c/ 1.782 c.os; 2 peças 
de baeta colxestre c/ 100 c.os; 31 
peças de baetões c/ 890 jardas c/ 1.187 
c.os; 12 peças de panos ordinários c/ 
441 jardas c/ 588 c.os; 15 peças de 
panos mais ordinário c/ 511 jardas c/ 
681 c.os; 5 peças de pano entrefino c/ 
120 jardas c/ 160 c.os; 1 peça de pano 
escarlate c/ 34 jardas c/ 45 c.os; 8 
peças de pano ordinário 268 jardas c/ 
357 c.os; 7 peças de droguete c/ 149 
jardas c/ 259 c.os; 1 peça de droguete 
escarlate c/ 27 jardas c/ 37 c.os; 5 
peças de droguete comum c/ (?) jardas 
c/ 185 c.os; 8 peças de droguete castor 
c/ 304 c.os;  5 peças de droguete limpo 

448$884       " Ber.m amer. 
Nancy 
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c/ 190 c.os; 44 peças de durante c/  
avaria; 3 peças de durante escarlate c/ 
avaria; 20 peças de durante comum 
limpo; 1 peça de durante escarlate; 19 
peças de saeta comum ; 3 peças de 
saeta escarlate c/ avaria; 9 peças de 
saeta; 9 peças de saeta escarlate; 3 
peças de droguete rei; 6 peças de 
serafina preta; 3 peças de casimira; 60 
cobertores pequenos;  

27 Mar. George Hewson 156 peças de baeta c/ 7.585 c.os; 10 
peças de baeta rosa c/ 491 c.os; 20 
peças de baetão comum c/ 578 jardas 
c/ 770 c.os; 40 peças de baetão c/ 
1.404 jardas c/ 1.872 c.os; 40 peças de 
baetão mais ordinário c/ 482 jardas c/ 
648 c.os; 8 peças de baetão entrefino 
c/ 131 jardas; 34 peças de droguete c/  
969 jardas c/ 1.292 c.os; 6 peças de 
sarja preta; 27 peças de serafina; 115 
peças de durante e saeta; 5 peças de 
durante carmesim; 5 peças de saeta 
escarlate; 40 cobertores pequenos; 10 
cobertores grandes; 123 dúzias de 
meias de laia preta ordinária 

702$262       " Ber.m ingl. Skin 

13 Out. Machado 
Fernandes & C.ia 

38 peças de durante; 2 peças de 
durante rosa; 14 peças de camelão 
comum; 2 peças de camelão rosa; 2 
peças de camelão carmesim; 4 peças 
de riscado; 12 peças de cetim lavrado; 
8 peças de droguete c/ 387 c.os; tripe 
c/ 168 jardas c/ 224 c.os; 26 peças de 
pano ordinário c/ 532 jardas c/ 709 
c.os; 14 peças de baetões c/ 333 jardas 
c/ 444 c.os; 41 peças de baetas c/ 
2.053 c.os; 1 peça de baeta escarlate c/ 
50 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 100 
c.os;  

253$358       " (via 
Madeira) 

Ber.m ingl. 
Perseverança 

3 Nov. Guilherme 
Brander 

10 peças de tripe c/ 462 jardas c/ 616 
c.os; 40 peças de panos ordinários c/ 
1.350 jardas c/ 1.800 c.os; 102 peças 
de baeta c/ 5.216 c.os; 16 peças de 
baeta rosa c/ 850 c.os; 18 peças de 
baetão comum c/ 513 jardas c/ 684 
c.os; 10 peças de pano fino c/ 191 
jardas c/ 254 c.os; 6 peças de pano 
mais que ordinário c/ 192 jardas c/ 256 
c.os; 96 peças de durante comum; 6 
peças de pano fino carmesim; 10 
peças de pano escarlate; 22 peças de 
pano riscado; 8 peças de pano lavrado; 
34 peças de camelão; 12 peças de 
cetim lavrado; 36 peças de meio 
droguete rei; 28 peças de droguete c/ 
1.065 c.os; 2 peças de droguete 
escarlate c/ 74 c.os; 8 peças de 
droguete carmesim c/ 74 c.os; 16 
peças de serafina comum; 2 peças de 
serafina carmesim c/ 87 jardas c/ 116 
c.os; 9 peças de serafina grossa; 38 

886$035 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 
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canastras e 1 barrica de loiça de pó de 
pedra; 11 grosas de garrafas pretas; 13 
frigideiras de ferro c/ 3 @; 2 caixotes 
c/ 250 vidros; 6 barris de pregos 

5 Nov. André Brander e 
Adam 

9 “balas” (fardos) c/ 70 resmas de 
papel; 4 barris de pregos novos c/ 30 
@; 5 barris de pregos velhos c/ 18 @; 
18 embrulhos de pano muito ordinário 
c/ 1.265 jardas c/ 1.700 c.os 

99$420 Londres Ber.m (?) 
Resolução 

      " António da Silva 
Castanho 

11 peças de baeta dobrada c/ 900 c.os; 
60 canastras de loiça de pó de pedra 

167$400       (?)       (?) 

6 Nov. João Leocádio 
Vieira 

1 caixote c/ 3 peças de pelúcia de lã c/ 
129 jardas c/ 162 c.os; 6 pares de 
meias de seda; 2 pares de meias pretas 
de lã; 21 peças de baeta comum c/ 
1.053 c.os; 22 peças de durante 
comum ; 1 peça de durante carmesim; 
1 peça de durante escarlate; 1 peça de 
casimira c/ 32 jardas c/ 42 c.os; 6 
peças de baetas comuns c/ 178 jardas 
c/ 237 c.os; 9 peças de panos 
ordinários c/ 303 jardas c/ 404 c.os 

104$454 Londres Escuna amer. 
Triton 

9 Nov. Simão José 
Silveira 

288 peças de saetas e durantes; 10 
peças de saeta escarlate; 12 peças de 
saeta rosa; 64 peças de droguete c/ 
3.768 jardas c/ 5.023 c.os; 12 peças de 
droguete c/ 696 jardas c/ 928 c.os; 4 
peças de droguete escarlate c/ 236 
jardas c/ 314 c.os; 236 peças de baeta 
c/ 11.826 c.os; 4 peças de baeta 
colxestre c/ 223 c.os; 4 peças de baeta 
escarlate c/ 203 c.os; 2 peças de baeta 
comum avariada c/ 594 c.os; 20 peças 
de baetão c/ 644 jardas c/ 858 c.os; 6 
peças de retina c/ 186 jardas c/ 248 
c.os; 4 peças de retina escarlate c/ 107 
jardas c/ 142 c.os; 162 cobertores  
pequenos; 6 peças de pelúcia de lã c/ 
256 jardas c/ 341 c.os; 8 peças de tripe 
c/ 342 jardas c/ 456 c.os; 5 peças de 
camelão; 6 maços de meias de lã; 36 
peças de droguete castor c/ 1.056 
jardas c/ 1.408 c.os; 4 peças de 
droguete rosa c/  116 jardas c/ 154 
c.os; 8 peças de gala preta; 8 peças de 
mantilhas pretas 

1:095$411       "       " 

15 Nov. João da Silva 
Loureiro 

30 peças de baetão cor comum 1.250 
c.os; 31 peças de baetas de cor comum 
c/ 1.516 c.os; 3 peças de baeta rosa c/ 
149 c.os; 2 peças de baeta colxestre c/  
23 c.os; 6 peças de serafina comum; 8 
meias peças de droguete rei; 2 peças 
de droguete rei escarlate; 13 peças de 
droguete castor c/ 562 c.os; 2 peças de 
droguete c/ 437 c.os; 1 peça de 
droguete escarlate c/ 40 c.os; 60 
cobertores de marca pequena; 11 
peças de pano entrefino c/ 505 c.os; 1 
peça de pano entrefino escarlate c/ 41 
c.os; 7 peças de pano ordinário cor 

504$244       "       " 
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comum c/ 384 c.os; 15 peças de pano 
mais que ordinário c/ 668 c.os; 50 
peças de durante cor comum; 10 peças 
de durante escarlate; 3 maços de meias 
de laia pretas; 17 peças de baeta de cor 
comum avariadas c/ 846 c.os; 3 peças 
de baeta cor rosa avariadas c/ 156 
c.os; 5 peças ordinárias avariadas c/ 
278 c.os; 3 peças mais que ordinárias 
avariadas c/ 109 c.os; 2 peças de pano 
fino cor comum c/38 c.os; 3 peças de 
casimira cor comum c/ 111 c.os; 38 
peças de durante escarlate avariado 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 68 dos Direitos Reais, 1801. 
 

QUADRO III 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1802 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

8 Jan. Cláudio Jardiné 36 calções de laia fina; 5 maços c/ 60 
pares de meias de laia preta fina; 120 
pares de meias ordinárias; 1 caixote c/ 
178 cardas; 1 embrulho c/ 5 peças de 
casimira comum c/ 97 jardas c/ 129 
c.os; 1 caixote c/ 12 cortes de pano 
superfino c/ 32 c.os; 1 barrica c/ 48 
ferros de engomar; 48 dúzias de garfos 
e facas; 6 barris de pregos c/  48 @ 

  

12 Jan. Guilherme 
Brander 

12 barris de pregos c/ 24 @ 7$680 (Londres) Ber.m ingl. 
Veado 

16 Jan. António da Silva 
Castanho 

3 cestos c/ 6 2 e meia de queijos 2$080 Liverpool Escuna ingl. 
Delight 

19 Jan. Cosme Brander 6 barris de manteiga c/ 12 @ 3$840 Londres Ber.m ingl. 
Catarina 

      " António da Silva 
Castanho 

4 canastras c/ 4 grosas de garrafas 
pretas; 7 barris de arenques; 30 barris 
de batatas inglesas c/ 120 @; 5 
caixotes c/ 60 canadas de mostarda; 2 
sacos c/ 7 grosas de rolhas de garrafa; 
90 saca-rolhas de ferro c/ 12 @; 34 
barris c/ 180 @ de pregos; 1 barril de 
munição c/ 6 @ e meia; 4 peças de 
meio pano ordinário c/ 166 c.os; 2 
peças de pano mais que ordinário c/ 52 
c.os; 2 peças de meio pano mais que 
ordinário c/ 56 c.os; 7 retalhos de 
peles de cisne c/ 92 c.os; 2 peças de 
baetão ordinário c/ 54 c.os; 12 peças 
de meio baetão c/ 620 c.os 

126$812 Liverpool Escuna ingl.  
Delight 

      "  & Anglin 2 grosas de garrafas pretas 1$440 Londres Ber.m ingl. 
Agenoria 

21 Jan. Cláudio Jardiné 32 peças de camelão; 6 peças de sarja 
ordinária cor comum; 4 peças de saeta 
escarlate; 50 peças de durante cor 
comum 

91$440       " Ber.m ingl. 
Aurora 

      " António da Silva 
Castanho 

162 @ de bacalhau 9$720 Cork Ber.m ingl. Maria 

23 Jan. Brander e Adam 6 queijos c/ 2 @; 5 barris c/ 23 @ de 
pregos; 30 molhos de arcos de pau c/ 
300 rodas 

9$800 Londres Ber.m ingl. 
Caçador 
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25 Jan. João Carlos 
Scholtz 

1 fardo c/ 14 peças de baetão comum 
c/330 c.os; 1 fardo c/ 14 peças de pano 
ordinário c/ 621 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças  de baetão peludo; 1 pacote c/ 5 
peças de pano superfino c/ 118 c.os; 1 
embrulho c/ 2 peças de pano entrefino 
c/ 47 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
mais que ordinário c/ 312 c.os; 18 
peças de pano ordinário c/ 697 c.os; 
40 peças de droguete c/ 1.300 c.os; 2 
fardos c/  116 peças de durante; 3 
peças de durante escarlate; 4 peças de 
durante carmesim; 1 fardo c/ 59 peças 
de saeta; 2 caixotes c/ 5 peças de 
pelúcia de lã c/ 250 c.os; 1 caixote c/ 
12 peças de holandilha c/ 666 c.os; 23 
fardos c/ 199 peças de baeta c/ 9.824 
c.os; 6 peças de baeta cor rosa c/ 301 
c.os; 3 peças de lila escarlate c/ 150 
c.os; 14 peças de tripe c/ 681 c.os; 1 
fardo c/ 12 peças de baeta c/ 658 c.os; 
11 peças de baeta c/ 601 c.os; 400 
arcos de ferro 

866$662       " Chalupa amer. (?) 

30 Jan. Guilherme 
Brander 

23 @ de queijos; 246 @ de bandas de 
ferro; 2 canastras de loiça de pó de 
pedra; 120 panelas de ferro c/ 36 @ 

43$742 Bristol Ber.m ingl. Flirt 

      "       " 1 barrica de pregos c/ 3 @ e meia 1$120       " Ber.m din Rebeca 
4 Fev.  & Anglin 520 quintais de ferro em banda 166$400 Londres Ber.m ingl. 

Minerva 
3 Mar.       " 3 caixotes c/ queijos c/ 4 @; 38 

caixotes c/ 133 @ de bacalhau; 1 
barril de arenques; 38 caixotes c/ 133 
@; 3 caixotes c/ 19 queijos c/ 9 @ e 
meia; 4 barris de pregos c/ 33 @; 1 
barril c/ 11 queijos c/ 4 @ e 16 
arráteis; 6 barris de breu 

27$000 Boston Ber.m amer. S. 
Miguel 

      "       " 2 barris de arenques de moura; 1 fardo 
c/ 18 peças de durante comum; 3 
peças de baetão c/ 32 c.os; 3 peças de 
pano fino c/  73 c.os 

40$440 Liverpool Chalupa ingl. 
Londsdale 

      " Cláudio Jardiné 1 fardo c/ 10 peças de saeta comum; 
16 peças de saeta escarlate; 1 fardo c/ 
9 peças de baeta comum c/ 480 c.os; 2 
peças de baeta escarlate c/ 110 c.os; 1 
fardo c/ 1 peça de sargelim c/ 80 c.os; 
6 peças de droguete castor c/ 223 c.os; 
12 peças de camelão; 5 peças de 
casimira c/ 250 c.os; 2 peças de 
casimira escarlate; 24 peças de durante 
comum; 1 fardo c/ 4 peças de baetão 
c/ 140 c.os; 6 peças de baetilha 
ordinária c/ 590 c.os; 68 cobertores de 
papa pequenos; 40 cobertores de papa 
grandes;  

174$488 Londres Ber.m ingl. Skin 

      "       " 95 pacotes c/ 331 @ de linho; 52 sacos 
de pregos c/ 274 @; 12 barris de 
munição c/ 38 @; 650 panelas de ferro 
c/ 230 @; 3 canastras de loiça de pó 
de pedra 

219$336       "       " 

6 Mar. George Hewson 61 @ de bacalhau; 19 @ e 28 libras de 10$020 Liverpool Ber.m ingl. Eliza 
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queijos 
15 Mar.  & Anglin 29 @ bacalhau 1$740 Boston Ber.m amer. 

Favorita 
      " Guilherme 

Brander 
15 @ pregos; 1 caixote c/ 1 toalha 
adamascada c/ 10 varas 

6$000  (Londres) Ber.m ingl. 
Margarida 

17 Mar. Brander e Adam 13 molhos de arcos de pau c/ 60 rodas; 
3 barris c/ 15 @ e meia de pregos 

5$320 Londres Ber.m ingl. 
Aurora 

      " José da Silva 
Loureiro 

1 fardo c/ 6 peças de pano fino c/ 122 
c.os 

29$280       " Ber.m ingl. 
Matilde 

      " George Hewson 1 fardo c/ 7 peças de pano fino c/ 145 
c.os 

33$800       "       " 

      "       " 3 peças de esguião ordinário c/ 30 
varas 

2$400 Vila da 
Figueira 

Escuna amer. 
Triton 

20 Mar.  & Anglin 6 barricas e 35 caixotes de bacalhau c/ 
283 @; 5 caixotes c/ 6 @ de velas de 
sebo 

18$480 Boston Ber.m amer Alert 

      " Lauriano Jose de 
Vasconcelos 

3 @ de queijos; 2 barris de manteiga 
c/ 5 @ e 24 arráteis; 4 barris de 
arenques 

2$880 Ilha da 
Madeira 

Ber.m ingl. 
Paquete de 
Londres 

23 Mar.  & Anglin 53 quartos de bacalhau e 72 quintais c/ 
total de 1.726 @ 

103$560       " Ber.m ingl. 
Hunter 

24 Mar.       " 211 barris de farinha c/ 1.266 @; 67 
barris de carne de vaca c/ 402 @; 19 
barris de carne de porco c/ 100 @; 8 
barris de presuntos c/ 79 @; 9 barris 
de arroz c/ 90 @; 18 barris de queijos 
c/ 106 @; 18 barris de manteiga c/ 20 
@; 5 cx.s de velas de sebo c/ 5 @ 

72$672  Baldeação do 
ber.m amer. Alert 
para chalupa 
Providencia 

29 Mar. Gabriel António 
Barbosa 

1 caixote c/ medicamentos 6$000 Londres Chalupa ingl. S. 
Thomaz 

      "  & Anglin 80 caixotes de bacalhau c/ 263 @ 15$780 Boston Galera amer. 
Heart 

30 Mar. João Carlos 
Scholtz 

1 canastra c/ 4 queijos c/ 2 @; 2 barris 
de tintas 

2$640 Londres Chalupa ingl. S. 
Thomaz 

      " Claude Jardiné 19 canastras de loiça de pó de pedra c/ 
517 penicos, 149 bacias, 427 tigelas 
de quartilho, 4 dúzias de canjirões, 2 
dúzias de cafeteiras, 7 bules, 15 
terrinas, 434 dúzias de pratos, 3 dúzias 
de travessas 

76$220 Londres Ber., ingl. Skin 

      " George Hewson 30 barris de pregos c/ 205 @ 65$600 Vila da 
Figueira 

Escuna amer. 
Triton 

1 Abr. Cláudio Jardiné 5 canastras de loiça de pó de pedra c/ 
57 bacias, 95 penicos,163 canecos de 
quartilho, 164 tigelas de quartilho, 4 
terrinas, 118 dúzias de pratos 

20$460 Londres Escuna ingl. Skin 

2 Abr.       " 4 caixotes c/ 94 frascos de quartilho, 
94 garrafas de quartilho, 879 copos de 
quartilho 

19$389       "       " 

5 Abr.       " 1 fardo c/ 36 peças de saeta comum; 1 
fardo c/ 35 peças de durante comum; 
11 peças de durante carmesim; 240 
c.os de carro preto; 1 fardo c/ 25 c.os 
de pano escarlate superfino; 2 peças 
de pano superfino c/ 54 c.os; 2 peças 
de pano entrefino c/ 86 c.os; 3 peças 
de pano mais que ordinário c/ 89 c.os; 
10 peças de pano ordinário c/ 253 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de baetão c/ 
777 c.os; 1 fardo c/ 42 peças de 

277$048       "       " 
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camelão comum c/ 1.680 c.os; 3 peças 
de camelão carmesim c/ 120 c.os; 1 
fardo c/ 11 peças de baeta c/ 643 c.os; 
1 caixote c/ 24 maços de meias de 
laia; 2 calções de meia de laia 

      " Guilherme 
Brander 

1 fardo c/ 7 peças de pano fino c/ 174 
c.os; 2 peças de pano superfino c/ 41 
c.os; 2 peças de casimira c/ 44 c.os 

53$200 Bristol Ber.m din. 
Rebeca 

7 Abr. Lauriano José de 
Vasconcelos 

153 @ de ferro em banda; 40 barris de 
arenques 

21$840 Ilha da 
Madeira 

Ber.m Paquete de 
Londres 

      " Guilherme 
Brander 

19 panelas de ferro c/ 120 @ 23$040 Bristol Ber.m din. 
Rebeca 

8 Abr. Cláudio Jardiné 1.065 @ e 24 libras de ferro em 
banda; 19 @ de aço 

88$908 Londres Escuna ingl. Skin 

      " George Hewson 1 canastra de loiça de pó de pedra c/ 
12 dúzias de pratos de guardanapo, 4 
dúzias de pratos de fruta; 12 penicos, 
10 bacias, 18 travessas, 2 terrinas, 18 
canecas de meia canada, 24 canecas de 
quartilho, 18 canecas de meio 
quartilho, 4 bules, 10 manteigueiros,4 
dúzias e meia de pires e xícaras, 123 
tigelas de quartilho, 4 dúzias de tigelas 
de meia canada 

4$370 (Londres) Ber.m ingl. Eliza 

9 Abr.  & Anglin 1 caixote de bacalhau c/ 3 @ e 16 
libras; 1 caixote c/ 6 2 e 16 libras de 
queijos 

1$330 Boston Galera amer. 
Heart 

10 Abr.       " 30 barris de alcatrão; 5 barris de breu; 13$160       "       " 
12 Abr.       " 15 barricas de milho c/ 6 moios e 

meio; 16 barris de feijão c/ 2 moios; 
50 barris de farinha c/ 300 @; 20 
barricas de arroz 

26$784  Baldeação da 
Galera amer. 
Heart  de Boston 
para o Ber.m 
Activo para a 
Figueira 

      "       " 28 barris de farinha c/ 168 @ 4$032  Baldeação do 
ber.m amer. Alert 
de Boston  

      "       " 3 barris de carne de vaca c/ 18 @; 7 
barris de carne de porco c/ 42 @; 1 
barril de presuntos c/ 6 @ 

10$800 Boston Ber.m amer. Alert

      "       " 1 fardo c/ 2 peças de pano ordinário c/ 
86 c.os; 1 peça de pano mais que 
ordinário c/ 44 c.os; 2 peças de pano 
superfino c/ 84 c.os 

35$560 Londres Ber.m ingl. 
Activo 

13 Abr.  & Anglin 4 caixotes de vidros de mesa c/ 100 
garrafas de meia canada, 14 de 
quartilho, 266 copos pequenos de 
cálice, 668 copos lisos de quartilho 

18$438 Hamburgo Ber.m amer. 
Catharina 

14 Abr. George Hewson 53 pipas de azeite de peixe c/ 984 
almudes  

590$400 Londres Ber.m ingl. 
Matilde 

      " Guilherme 
Brander 

13 pipas de azeite de peixe c/ 260 
almudes 

156$000       " Chalupa ingl. S. 
Thomaz 

21 Abr.  & Anglin 18.000 pés de tabuado e barrotes 32$400 Boston Ber.m amer. São 
Miguel 

      "       " 5.400 pés de tabuado e barrotes 9$720       " Ber.m amer. 
Favorita 

      "       " 7.290 pés de tabuado 13$122       " Galera amer. 
Heart 

      "       " 72 almudes de azeite de peixe 43$200       "       " 
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      "       " 92 cascos de azeite de peixe c/ 1.000 
almudes 

600$000 Londres  Ber.m ingl. 
Activo 

22 Abr. George Hewson 500 panelas de ferro c/ 262 @; 120 
linhas de barquinha; 37 canastras de 
loiça de pó de pedra c/ 30 dúzias de 
bacias, 107 dúzias de tigelas de meia 
canada, 165 dúzias de pratos de meio 
guardanapo, 31 dúzias de tigelas de 
quartilho, 432 dúzias de pratos de 
guardanapo, 155 canecas de meia 
canada, 222 canecas dúzias de canecas 
de quartilho, 12 jarros de meia canada, 
7 dúzias de manteigueiros, 12 
açafates, 24 dúzias de pires, 374 
penicos, 13 dúzias de terrinas, 18 
canecas de canada, 6 dúzias de 
canecas de meio quartilho, 44 dúzias 
de xícaras e pires, 45 dúzias de 
travessas, 20 dúzias de açucareiros, 98 
bules, 16 cafeteiras 

187$074       " Ber.m ingl. Eliza 

13 Mai. Dom Pedro 
Lomtannau y 
Bargas 

7.750 coiros em cabelo; 29.000 chapas 
de chifre; 24.106 libras de sebo; 45 
quintais e meio de cacau 

450$644  Baldeação  do 
navio esp. Três 
Amigos para o 
Ber.m din 
Industria 

      " Guilherme 
Brander 

4 barricas de ferro velho c/ 85 @ 5$440 Bristol Ber.m ingl. Flirt 

22 Mai.       " 3 canastras de loiça de pó de pedra 13$806 Liverpool Chalupa ingl. 
Ranger 

      " António da Silva 
Castanho 

77 canastras de loiça de pó de pedra 283$530       " Escuna ingl.  
Delight 

1 Jun. Guilherme 
Brander 

3 barricas de loiça de pó de pedra 5$590 Londres Escuna ingl. 
Sophia 

21 Jun. António da Silva 
Castanho 

117 barris de pregos c/ 571 @ 182$720 Liverpool Chalupa ingl. 
Ranger 

28 Jun. Thomas  e 
Anglin 

18 barris de arroz c/ 350 @ e 21 
arráteis (c) 

56$105 Boston Ber.m amer. Alert

30 Jun.       " 7.148 pés de tabuado 12$866       " Escuna amer. 
Betsy 

14 Jul. António da Silva 
Castanho 

500 panelas de ferro c/ 209 @ 40$128 Liverpool Chalupa ingl. 
Ranger 

20 Jul. George Hewson 1 canastra de loiça de pó de pedra 2$860       "       " 
      "       " 20 caixotes de cachimbos 8$000       " Ber.m ingl. Eliza 
24 Jul.  & Anglin 957 pacotes c/ 3.348 @ e 5 arráteis de 

linho; 196 bandas de ferro c/ 336 @; 6 
caixotes de velas de sebo c/ 22 @ e 2 
arráteis; 2 caixotes c/ 44 toalhas 
adamascadas c/ 105 varas; 36 
guardanapos c/ 18 varas; 10 peças de 
meio brim c/ 300 varas; 1 peça de trés 
c/ 33 c.os; 3 peças de toalhas de favo 
de mel muito ordinárias c/ 46 varas; 4 
toalhas de pano de linho estreito e 
ordinário; 1 caixote c/ 24 garrafas lisas 
e brancas de meia canada; 288 copos 
de cálice lisos de meio quartilho 

742$332 S. 
Petersburgo 

Escuna amer. 
Triton 

      " Custodio Vieira 4 maços de meias de laia 2$400       "       " 
5 Ago. Guilherme 

Brander 
100 arcos de ferro para pipa 1$200 Bristol Ber.m din. 

Rebeca 
9 Ago. João Carlos 3 barricas de farinha c/ 18 @ 1$080 Boston  Galera port. 
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Scholtz Flora 
11 Ago. Padre José Maria 

de França 
1 barril de piche  $400       "       " 

13 Ago. João Paulo 
Ferreira 
Verissimo Jardim 

1 caixote de velas de sebo c/ 52 libras $406       "       " 

21 Ago. Jacinto Pacheco 
de Castro 

2 queijos c/ 1 @ e 20 libras $520       "       " 

26 Ago. Manuel Pereira 
Jardim 

16 peças de durante; 2 peças de pano 
mais que ordinário c/ 81 c.os; 1 peça 
de pano entrefino c/ 25 c.os; 1 peça de 
pano superfino c/ 28 c.os; 2 peças de 
baetão comum c/ 53 c.os; 3 peças de 
casimira c/ 141 c.os 

50$745 (Londres) Patacho port. 
Primavera 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

45 molhos de arcos de pau 3$528       "       " 

28 Ago.       " 24 queijos c/ 14 @ 4$480       "       " 
4 Set. Manuel da 

Fonseca 
4 peças de pano ordinário c/ 165 c.os; 
1 peça de pano entrefino c/ 26 c.os; 1 
peça de pano fino c/ 26 c.os; 6 peças 
de casimira c/ 273 c.os; 5 peças de 
durante comum; 18 peças de durante 
comum; 2 peças de durante rosa; 4 
peças de baetão comum c/ 110 c.os; 2 
peças de pano mais que ordinário c/ 88 
c.os; 1 embrulho c/ 2 peças de pano 
mais que ordinário c/ 89 c.os; 2 peças 
de esguião fino c/ 40 varas; 5 peças de 
durante comum; 1 peça de casimira 
comum c/ 44 c.os; 2 caixotes c/ 72 
frasquinhos de mostarda em pó; 2 
canastras c/ 24 dúzias de garrafas 

106$058       "       " 

6 Set. Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

1.000 aduelas de pipa; 600 aduelas de 
tonel; 2.000 aduelas de barril 

10$320 Boston Galera port. Flora 

9 Set.  & Anglin 2 cx.s bacalhau c/ 5 @ e 10 libras $318 (Boston) Galera amer. (?) 
      " Dr. Francisco 

Caetano de 
Carvalho 

64.431 pés de tabuado e barrotes; 3 
madres de carvalho 

131$575 Boston Galera port. Flora 

11 Set. Thomas 
Hicklimg e 
Anglin 

130.000 pés de tabuado; 2.000 aduelas 
de barril 

236$000 (Boston) Galera amer. (?) 

18 Set. Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

52 cascos de azeite de baleia c/ 740 
almudes 

355$200 Boston Galera port. Flora 

24 Set. João Carlos 
Scholtz 

24 barris de óleo de linhaça c/ 1.018 
canadas 

44$792 (Boston) Galera din. 
Expedição 

25 Set.       " 168 pacas de linho c/ 2.168 @ 433$600       "       " 
27 Set.       " 12 caixotes c/ 3.000 vidros de meia 

folha para vidraça; 1 caixote de copos; 
1 caixote c/ garrafas pretas 

63$591       "       " 

      "       " 42 barris de arenques; 70 barris 
pequenos de (?) 

15$680       (?) Ber.m ingl. 
Catherina 

1 Out.       " 500 aduelas de pipa 2$000 (Boston) Galera din. 
Expedição 

2 Out.       " 400 tábuas c/ 7.782 pés; 67 barrotes c/ 
1.534 pés; 8 madretas 

20$608       "       " 

6 Out.  & Anglin 17 barris de azeite de peixe c/ 107 57$500 (Boston) Galera amer. (?) 
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almudes e meio; 23 barris de alcatrão 
15 Out. Guilherme 

Brander 
3 barris de arenques $720 Hamburgo Chalupa Grafin 

Hopken 
22 Out.       " 5 fardos e 14 pacotes de linho c/ 121 

@ e 25 libras; 47 barris de arenques 
35$636       "       " 

27 Out.       " 40 caixotes de velas de sebo c/ 189 @ 
e 12 libras; 3 peças de cabo c/ 64 @ e 
meia; 20 peças de lona; 1 barril c/ 9 @ 
e 8 arráteis de frigideiras de ferro 

78$019       "       " 

13 Nov.  & Anglin 11.000 pés de tabuado; 10 paus de 
pinho para mastaréus 

21$800 (Boston) Galera amer. (?) 

24 Nov.       " 8 milheiros de aduela de barril; 25 
barrilinhos de manteiga c/ 16 @; 14 
queijos c/ 6 @ e 18 libras 

13$316 Boston Ber.m amer. 
Apolo 

      "       " 84 caixotes de bacalhau c/ 488 @ 29$280       "       " 
1 Dez.       " 35.000 pés de tabuado 63$000       "       " 
2 Dez. Manuel de Sousa 

Resendes & C.ia 
1 fardo c/ 18 peças de pano mais que 
ordinário c/ 286 c.os; 5 peças de pano 
entrefino c/ 110 c.os; 1 peça de pano 
fino c/ 22 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de 
baetão ordinário c/ 221 c.os; 10 peças 
de pano mais que ordinário c/ 169 
c.os; 6 peças de pano entrefino c/ 122 
c.os; 2 peças de pano fino c/ 34 c.os; 
48 cobertores de papa marca pequena; 
1 fardo c/ 7 peças de casimira comum; 
1 fardo c/14 peças de camelão cor 
comum; 2 peças de camelão rosa; 4 
peças de camelão escarlate; 1 baú c/ 
66 cortes de meia para calção; 9 cortes 
de pano superfino para vestidos c/ 24 
c.os; 11 cortes de pano fino c/ 58 c.os; 
1 fardo c/ 36 peças de durante comum; 
2 peças de durante rosa 

190$103 (Londres) Ber.m ingl. Alert 

3 Dez.  & Anglin 1.277 aduelas de barril 1$292 Boston Ber.m amer. 
Apolo 

      "       " 50 fardos de linho c/ 180 @; 7 barris 
de pregos c/ 80 @ 

61$600 (?) Ber.m ingl. Alert 

7 Dez. Guilherme 
Brander 

1 fardo c/ 4 peças de pano mais que 
ordinário c/ 164 c.os; 16 peças de 
pano avariado c/ 664 c.os; 1 fardo c/ 
14 peças de pano mais que ordinário c/ 
582 c.os; 5 peças de pano superfino c/ 
129 c.os; 4 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 167 c.os; 1 fardo c/ 70 
peças de durante; 8 peças de durante 
avariadas; 5 peças de durante 
escarlate; 1 peça de durante escarlate 
avariada; 5 peças de durante 
carmesim; 5 peças de durante 
carmesim avariado; 1 fardo c/ 18 
peças de droguete c/ 810 c.os; 3 peças 
de droguete carmesim c/ 121 c.os; 3 
peças de droguete escarlate c/ 124 
c.os; 1 fardo c/ 3 peças de casimira c/ 
173 c.os; 1 fardo c/ 24 peças de baeta 
comum c/ 1.275 c.os; 1 fardo c/ 16 
peças de baeta comum c/ 849 c.os; 6 
peças de baeta avariada c/ 324 c.os; 1 
fardo c/ 24 peças de baeta c/ 1.261 

501$209 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 
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c.os; 1 fardo c/ 3 peças de baeta 
comum c/ 690 c.os; 3 peças de baeta 
preta c/ 159 c.os; 4 peças de baeta rosa 
c/ 212 c.os; 2 peças de baeta rosa 
avariada c/ 106 c.os; 2 peças de baeta 
escarlate avariada c/ 108 c.os; 12 
barris de pólvora c/ 9 @ e 8 libras; 4 
caixotes c/ vidros de meia folha c/ 80 
dúzias; 3 barris de óleo de linhaça c/ 
18 almudes e 440 canadas; 30 barris 
de roxo terra c/ 30 @; 4 barris c/ 3 @ 
e 24 arráteis de verdete; 17 @ de 
alvaiade; 39 @ de pesos de balança 

9 Dez. Brander Adam & 
Brander (e) 

3 cx.s de linho c/ 466 @; 1 @ e 24 
libras de fio de vela; 12 barris de 
arenques; 114 pedaços de encerados 
usados; 2 barris de pregos c/ 11 @; 16 
barris de breu; 4 barris de alcatrão 

120$080 (?) Chalupa ingl. 
Swift 

11 Dez. Diogo Cockburn 2 barris de pregos c/ 18 @ 8$640 (?) Ber.m ingl. Alert 
      " George Hewson 7 caixotes c/ 108 dúzias de vidros de 

meia folha 
15$552 (?)        " 

      " Thomas Kenyon 28 barris de pregos c/ 79 @ e 22 
arráteis 

38$250 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 

13 Dez.  & Anglin 7.453 pés de tabuado 13$415 Boston Ber.m amer. 
Apolo 

      "       " 8 ancorotes de alvaiade c/ 14 @; 5 
jarras c/ 4 canadas de óleo de linhaça 

5$836 (?) Ber.m ingl. Alert 

17 Dez. Brander Adam & 
Brander 

1 barril c/ 19 machadinhas; 6 tesouras; 
24 dobradiças; 12 facas e garfos de 
cabo preto; 12 facas e garfos para 
fruta; 12 fechaduras; 2 @ de pregos; 
12 @ de chumbo para caça 

4$714 (?) Chalupa ingl. 
Swift 

20 Dez. Diogo Cockburn 4 barris de pregos c/ 22 @ e 12 libras 10$710 Figueira Escuna amer. 
Frederic 

      " Guilherme 
Brander 

14 barris de pregos c/ 66 @ 32$025 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 

      " Jacinto Pacheco 
de Castro 

2 quartos de loiça de pó de pedra c/ 
várias peças 

7$280       "       " 

22 Dez. Francisco Inácio 
de Linhares 

2 pipas de aguardente de cana 17$000 Faial Ber.m port. 
Venus 

23 Dez. P.e João José de 
Faria 

1 fecho de açúcar branco c/ 12 @ 
 

4$800       "       " 

      " Francisco Inácio 
de Linhares 

2 cx.s e 1 fecho de açúcar  ( 1 e 1 
fecho de branco c/ 48 @ e meia e 1 c/ 
mascavado c/ 44 @) 

28$200       "       " 

24 Dez. Francisco 
Botelho de 
Bulhões  

6 meios de sola; 4 sacas e 1 fecho de 
café c/ 5 @ e meia; 4 cx.s e meia de 
açúcar; 1 fecho de açúcar branco c/ 10 
@ 

9$456       "       " 

      " George Hewson 47 barris de pregos c/ 235 2 e meia; 
145 panelas de ferro c/ 48 2 e meia 

122$352 (Londres) Chalupa ingl 
Welcome 

      " José Medeiros 3 cx.s de açúcar 1$200 Faial Ber.m port. 
Venus 

      " Guilherme 
Brander 

19 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
barrica e 1 caixote de ferragens 

104$530 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 

      " José da Silva 
Loureiro 

7 barris de chumbo para caça c/ 84 @ 
e 18 arráteis; 1 barril de zarcão c// 11 
@; 6 barris de pregos c/ 66 @; 1 barril 
de alvaiade grossa c/ 12 @; 1 barril de 
alvaiade fina c/ 14 @; 1 barril de 

1:018$461 Londres Chalupa ingl. 
Duque de York 
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verdete c/ 8 @; 1 barril de ocre c/ 6 
@; 7 barris de ferragens; 1 caixote de 
anil c/ 20 arráteis; 1 barrica c/ 15 @ de 
pólvora; 1 caixote c/ 8 dúzias de pares 
de meias ordinárias de lã preta; 60 
pares de meias de seda preta; 2 peças 
de pelúcia preta c/ 109 c.os; 1 fardo c/ 
8 peças de casimira c/ 358 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 725 c.os; 2 peças de 
baetão escarlate c/ 82 c.os; 1 fardo c/ 
20 peças de baetão ordinário c/ 822 
c.os; 1 fardo c/ 16 peças de pano 
superfino c/ 445 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano entrefino c/ 333 c.os; 1 
fardo c/ 12 peças de baeta comum c/ 
604 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de baeta 
comum c/ 606 c.os; 2 peças de baeta 
rosa c/ 100 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de 
baeta comum c/ 603 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de baeta c/ 608 c.os; 1 fardo c/ 
16 peças de pano mais que ordinário c/ 
732 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de baeta 
comum c/ 604 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 50 c.os; 1 fardo c/  8 peças de 
pano entrefino c/ 441 c.os; 1 fardo c/ 
12 peças de baeta comum c/ 607 c.os; 
1 peça de baeta cor rosa c/ 50 c.os; 1 
fardo c/ 12 peças de baeta comum c/ 
604 c.os; 6 peças de droguete castor c/ 
237 c.os; 1 fardo c/ 70 peças de 
durante comum; 4 peças de durante 
rosa; 1 embrulho c/ 6 serras para 
serrador; 48 serras para carpinteiro; 16 
caixotes de vidros de meia folha c/ 
2.000; 3 caixotes c/ 700 vidros; 3 
caixotes de vidros de folha c/ 180; 1 
barril de roxo terra 

29 Dez. Fernando e 
Sousa 

1 fardo c/ 20 peças de casimira 
comum c/ 278 c.os; 10 peças de pano 
mais que ordinário c/185 c.os; 1 baú c/ 
2 peças de pelúcia c/ 54 c.os; 1 peça 
de gala preta c/ 40 c.os 

56$820       "       " 

      " Caetano José de 
Mesquita 

1 fardo c/ 7 peças de baetão c/ 180 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
ordinário c/ 217 c.os; 4 peças de 
casimira comum c/ 70 c.os; 1 fardo c/ 
5 peças de pano mais que ordinário c/ 
186 c.os; 1 peça de pano entrefino c/ 
26 c.os; 4 peças de casimira comum c/ 
76 c.os; 1 fardo c/ 14 peças de baeta 
comum c/ 705 c.os; 7 peças de durante 
comum; 2 caixotes c/  medicamentos 

100$195       "       " 

      " Dr. João de 
Medeiros 

7 fechos de açúcar branco c/ 111 @ e 
meia; 2 cx.s de cera branca c/ 7 @ e 
30 arráteis 

54$760 Faial Ber.m port. 
Venus 

      " João Carlos 
Scholtz 

1 fardo c/ 20 peças de durante comum 14$400 Londres Chalupa ingl. 
Duque de York 

      " Thomas Kenyon 1 fardo c/ 3 peças de casimira comum 
c/ 49 c.os; 4 peças de baeta comum c/ 

135$976 (Londres) Ber.m ingl. Jorge 



 197

329 c.os; 6 peças de durante comum; 6 
peças de durante comum avariado; 4 
meias peças de pano ordinário c/ 148 
c.os; 1 fardo c/ 1 peça de baetão 
ordinário c/ 41 c.os; 1 peça de baeta 
comum c/ 84 c.os; 1 peça de baetão 
mais que ordinário c/ 49 c.os; 1 peça 
de meio pano mais que ordinário c/ 57 
c.os; 22 peças de camelão ordinário ; 2 
peças de meio pano ordinário c/ 66 
c.os; 2 peças de retina comum c/ 60 
c.os; 2 peças de casimira comum c/ 74 
c.os; 1 fardo c/ 4 panos mais que 
ordinários c/ 168 c.os; 4 peças de pano 
fino c/ 120 c.os; 1 peça de pano 
entrefino c/ 40 c.os; 21 canastras c/ 
garrafas pretas c/ 248 dúzias 

      " Manuel Pereira 
Jardim 

3 barris de pregos c/ 16 @ 7$680 (?) Ber.m ingl. Alert 

30 Dez. George Hewson 5 quartos e 1 canastra de loiça de pó 
de pedra 

30$238 (Londres) Ber.m ingl. 
Margarida 

      " Hickling & 
Anglin 

16 barris de azeite de peixe c/ 61 
almudes e meio 

29$520 Boston Ber.m amer. 
Apolo 

      " Thomas Kenyon 10 caixotes c/ 500 vidros de meia 
folha; 5 caixotes c/ vidros de quarto c/ 
1.000 

12$000 (Londres) Ber.m ingl. Jorge 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 69 dos Direitos Reais, 1802. 
 

QUADRO IV 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL -1803 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

19 Jan. Thomas Kenyon 6 canastras de loiça de pó de pedra; 3 
cascos de azeite de peixe c/ 191 
almudes 

115$470 (Londres) Chalupa ingl. 
Margarida 

21 Jan. João dos Santos 1 fecho de açúcar branco c/ 22 @; 1 c/ 
4 @ 

10$400 Faial   Ber.m port. 
Venus 

      " Brander & Adam 14 molhos de arcos de pau c/ 160 
rodas 

$960 Londres Escuna ingl. 
Lord Nelson 

22 Jan. Hickling & 
Anglin 

3.500 aduelas de barril; 10 caixotes de 
velas de sebo c/ 13 @ e 30 libras 

6$984 (Boston) Ber.m amer. 
Argus 

28 Jan.       " 16 barris de queijos c/  68 @ e 29 
arráteis; 76 barris de manteiga c/ 55 @ 
e meia; 65 caixotes e 10 quartos de 
bacalhau c/ 517 @; 20 barris de 
pregos c/ 157 @ 

139$086       "       " 

      "       " 22 quartos e 40 caixotes de bacalhau 
c/ 834 @; 4 barris de manteiga c/ 7 @ 
e 24 libras; 41 caixotes e 3 barris de 
queijos c/ 31 @ e meia; 28.000 pés de 
tabuado 

112$008       " Galera amer. 
Saly 

3 Fev.       " 20 barris de arenques; 7.000 pés de 
tabuado 

17$400       " Ber.m amer. 
Argus 

4 Fev. João Carlos 
Scholtz 

10 queijos c/5 @; 19 queijos c/ 9 @ e 
19 libras; 40 barris de batatas inglesas 
c/ 230 @ 

11$980 (?) Galera din. 
Caminhador 

5 Fev. Guilherme 
Brander 

40 sacas de arroz inglês em franquia 
na Alf.a de Ponta Delgada que se 
despacha por necessidade local 

32$400 (Londres) Ber.m ingl. Alert 

12 Fev. Thomas Kenyon 5 barris de pregos c/ 9 @ 4$320       " Ber.m ingl. 
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George 
18 Fev. Hickling & 

Anglin 
7 sacas de café c/ 35 @; 10 caixotes 
de velas de sebo c/ 15 @; 5 caixotes 
de espermacete c/ 5 @; 3 cx.s c/ chá c/ 
6 @ e meia 

10$780  Baldeação da 
galera Saly para 
Ber.m Dois 
Amigos 

19 Fev.       " 30 barris de carne de vaca; 10 barris 
de carne de porco; 10 barris de 
biscoito c/ 40 @; 20 barris de farinha 
c/ 80 @ 

12$000  Baldeação do 
ber.m amer. 
Argus para o 
ber.m Dois 
Amigos 

      "       " 1.500 aduelas de pipa; 10 milheiros de 
aduela de barril 

16$000 (Boston) Ber. amer. James 

      " Manuel Pereira 
Jardim 

14 quintais de linho cânhamo; 29 
barris de alcatrão; 340 pás de virar 
grão 

8$640  Baldeação da 
Galeota din. 
Caminhador para 
ber.m port. Dois 
Amigos 

      "       " 9 peças de esguião ordinário c/ 90 
varas; 6 peças de esguião para forros 
c/ 60 varas; 15 dúzias de barretes de 
lã; 6 barris de ervilhas; 5 peças de 
lona; 28 peças de linhagem c/ 840 
varas; 4.000 pés de tabuado; 240 
barretinhos; 29 barris de alcatrão; 5 
molhos de linho c/ 16 @; 2 barris de 
breu; 2 barris de roxo terra 
 

49$712 (?) Galeota din 
Caminhador 

21 Fev.       " 92 bandas de ferro c/ 111 @ e meia; 8 
volumes c/ pregos c/ 26 @; 21 paus de 
pinho 

21$736 (?)       " 

28 Fev. Cláudio Jardiné 1 caixote c/ 54 cortes de calção de 
meia de laia; 3 retalhos c/ 76 c.os de 
meia; 1 caixote c/ 64 peças de durante 
e baeta; 8 peças de cetim de lã; 4 
peças de cetim de lã carmesim; 1 fardo 
c/ 7 peças de pano superfino c/ 193 
c.os; 6 peças de casimira comum c/ 
240 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de baeta 
avariada c/ 354 c.os; 5 peças de baeta 
dobrada cor comum avariada c/ 441 
c.os; 1 fardo c/ 4 peças de baeta 
dobrada c/ 353 c.os; 1 fardo c/ 4 peças 
de baeta dobrada c/ 311 c.os; 1 peça 
de baeta c/ 90 c.os; 1 fardo c/ 4 peças 
de pano superfino c/ 109 c.os; 3 peças 
de pano entrefino c/ 93 c.os; 2 peças 
de pano mais que ordinário c/ 58 c.os; 
2 peças de pano superfino avariado c/ 
56 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de durante; 
9 peças de serafina escarlate c/ 214 
c.os; 1 peça de serafina comum; 1 
fardo c/ 4 peças de pelúcia c/ 232 c.os; 
5 peças de tripe c/ 293 c.os; 1 peça de 
pelúcia carmesim c/ 58 c.os; 17 peças 
de droguete c/1.090 c.os; 1 fardo c/ 16 
cobertores de papa marca pequena; 48 
cobertores de papa marca maior; 56 
cobertores de marca grande; 1 fardo c/ 
7 peças de baetão ordinário c/ 401 
c.os; 1 peça de baetão avariada c/ 41 

812$614 (Londres) Escuna port. 
Funchalense 
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c.os; 2 peças de baetilha c/ 106 c.os; 1 
fardo c/ 4 peças de baeta dobrada c/ 
349 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de baetão 
mais que ordinário c/ 373 c.os; 1 peça 
de baetão avariado c/ 68 c.os; 6 peças 
de casimira comum c/ 293 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de pano ordinário 
avariado c/ 326 c.os; 7 peças de pano 
mais que ordinário avariado c/ 293 
c.os; 5 peças de pano entrefino 
avariado c/ 205 c.os; 1 fardo c/ 5 peças 
de baeta avariada c/ 224 c.os; 5 peças 
de baeta avariada c/ 215 c.os; 1 fardo 
c/ 4 peças de pano mais que ordinário 
c/ 177 c.os; 4 peças de pano ordinário 
c/ 174 c.os; 3 peças de baetão c/ 138 
c.os; 2 peças de baetão avariado c/ 73 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
superfino c/ 258 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de casimira comum c/ 436 c.os; 
1 fardo c/ 24 peças de camelão 
comum; 2 peças de camelão escarlate; 
1 peça de camelão carmesim; 20 peças 
de durante carmesim; 1 fardo c/ 1 peça 
de baetas comum c/ 45 c.os; 4 peças 
de baeta comum avariada c/ 173 c.os; 
5 peças de baetão comum avariado c/ 
322 c.os 

5 Mar.       " 8 quartos de azeite de peixe c/ 103 
almudes 

49$440       " Escuna port. 
Funchalense 

      " Hickling & 
Anglin 

23 quartos de bacalhau c/ 661 @; 41 
barris de manteiga c/ 57 @ e 20 libras; 
18 queijos c/ 11 @; 40 barris de 
arenques 

63$784 (Boston) Ber.m amer. 
James 

      "       " 18 barris de queijos c/ 62 @; 26 barris 
de manteiga c/ 32 @; 3 barris de 
presuntos c/ 25 @ e meia 

34$122 (?) Chalupa amer. 
Polly 

     " Guilherme 
Brander 

268 panelas de ferro c/  120 @ 23$208 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 

     " Hickling & 
Anglin 

32 peças de cabo c/ 100 @; 2 peças de 
cabo c/ 3 @ 

20$300 Boston Ber.m amer. 
Argus 

     " George Hewson 6 barris de pólvora c/ 4 @; 1 barril de 
chumbo para caça c/ 11 @ 

6$136 (Londres) Ber.m ingl. Alert 

6 Mar. Claude Jardiné 16 canastras e 5 quartos de loiça de pó 
de pedra 

122$165       " Escuna port. 
Funchalense 

      "       " 16 barris de pregos c/ 96 @; 1.476 @ 
de ferro em banda ; 900 panelas de 
ferro c/ 374 @ 

236$064       "       " 

16 Abr. Diogo Cockburn 2 fardos c/ 18 peças de serafina 10$800       " Chalupa ingl. 
Charlote 

      " Hickling & 
Anglin 

10 barris de carne de porco; 30 barris 
de carne de vaca; 40 barris de biscoito 
c/ 160 @ 

13$600  Baldeação da 
chalupa amer. 
Poly para ber.m 
amer. Presidente 

      "       " 11 quartos de azeite de peixe c/ 95 
almudes 

45$600 (Boston) Ber.m amer. 
James 

      " George Hewson 2 canastras de loiça de pó de pedra 4$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Margarida 

      " Thomas Kenyon 38 canastras de loiça de pó de pedra 136$785 Londres Ber.m ingl. 
George 
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      " Hickling & 
Anglin 

10 canastras de loiça de pó de pedra 44$895       "       " 

      " Thomas Kenyon 10 canastras de loiça de pó de pedra; 
17 canastras de garrafas pretas c/ 360 
dúzias 

59$550 (Londres) Chaluipa ingl. 
Hilsborough 

22 Abr. Manuel Pereira 
Jardim 

91 pedras de amolar 14$560 (?) Galeota din. 
Caminhador 

4 Mai. Guilherme 
Brander 

1 barril c/ 10 libras de chumbo $100 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 

      " Manuel Pereira 
Jardim 

10 barris de carne de vaca 2$400  Baldeação da 
galeota din. 
Caminhador para 
a Sumaca 
Funchalense 

12 Mai. Hickling & 
Anglin 

19 cascos de azeite de peixe c/ 348 
almudes 

167$280 (Londres) Ber.m ingl. Alert 

      "       " 31 cascos de azeite de peixe c/ 422 
almudes 

202$800 Boston Ber.m amer. 
Argus 

      "       " 22 barris de azeite de peixe c/ 97 
almudes 

46$900 (Boston) Galera amer. 
Saly 

17 Mai. Guilherme 
Brander 

2 canastras de garrafas pretas c/ 20 
dúzias 

1$320 Liverpool Chalupa ingl. 
Margarida 

      "       " 1 aparelho de chá $984 (?) Ber.m inglês 
Carlos Pequeno 

16 Jun. Hickling & 
Anglin 

36.000 pés de tabuado 64$800 (Boston) Ber,.m amer. 
James 

18 Jun.       " 10.000 pés de tabuado 18$000       " Chalupa amer. 
Poly 

      "       " 12.000 pés de tabuado 21$600       " Ber.m amer.  
      "       " 20 madretas de pinho 14$000       " Ber.m amer. 

James 
20 Jun.       " 254 barras de ferro c/ 344 @ e 24 

libras; 1 fardo c/ 10 peças de baetilha 
fina c/ 306 c.os 

36$780 (Londres) Ber.m ingl. Alert 

      "       " 10 caixotes de velas de sebo c/ 11 @ e 
4 libras 

2$782 (Boston) Ber.m amer. 
James 

23 Jun. Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

48 barris de breu 13$440 Boston Galera port. 
Flora 

27 Jun. José Francisco 6 caras e meia e 1 caixotinho c/ 7 @ e 
meia de açúcar; 1 caixotinho c/ 2 @ de 
açúcar; 1 pedra de amolar grande; 40 
peles para forros muito ordinárias; 4 
meios de sola; 3 sacas de café c/ 15 
@; 5 barris de aguardente c/ 11 
almudes; 1 barril de mel c/ 4 almudes 

22$860 Pernambuco       " 

      " P.e José Maria de 
França 

9 caras de açúcar c/ 9 @; 1 saca de 
arroz c 5 @; 1 saca de algodão em 
pluma c/ 1 @ e 18 libras 

5$328       "       " 

      " Manuel Raposo 24 peles muito ordinárias para forros; 
2 pedras de amolar pequenas; 1 barril 
de aguardente c/ 4 almudes 

6$060       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400        "       " 

      " Manuel de 
Benevides 

1 pedra grande de amolar $300       "       " 

      " João Nunes Feliz 1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 
      " Manuel José do 

Amaral 
105 peles para forro 3$150       "       " 
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      " Luís de Campos 44 meios de sola; 1 barril de 
aguardente c/ 3 almudes; 1 pedra de 
amolar pequena; 4 peles de veado 

7$100       "       " 

      " Manuel de Matos 
Borges 

6 meios de sola; 1 embrulho de 
algodão c/ 22 libras 

1$368       "       " 

      " Mateus José 29 meios de sola; 55 peles de veado; 5 
barris c/ 3 almudes de aguardente de 
cana; 1 saca de algodão em pluma c/ 
29 libras; 28 libras de algodão em 
caroço; 3 @ de açúcar branco; meia @ 
de cera bruta; 16 peles de veado 

9$486       "       " 

      " António de 
Medeiros 
Almeida 

6 meios de sola $840       "       " 

28 Jun. Nicolau Maria 
Raposo 

1 fecho e 3 caras de açúcar  c/ 9 @; 2 
vigotas 

3$900       "       " 

      " Manuel Pereira 
da Silva 

1 embrulho c/ 12 libras de algodão; 1 
pedra de amolar pequena 

$388       "       " 

      " José Gomes 2 pedras de amolar pequenas; 6 meios 
de sola; 8 peles de veado 

1$280       "       " 

      " João Bento 
Ferreira 

8 barris de aguardente c/ 17 almudes; 
3 barrilinhos de mel c/ 2 almudes; 1 
barrilinho, 11 caras e 11 meias caras 
de açúcar c/ 17 @ e meia; 3 
embrulhinhos de açúcar c/ meia @; 10 
meios de sola; 293 pelas de veado; 90 
peles de veado; 2 embrulhos de 
algodão em rama c/ 1 @; 1 saca c/ 2 
@ de café 

26$202       "       " 

      " João de Sousa 1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 
      " João Botelho 

Neves 
2 caras de açúcar c/ 2 @; 6 eixos 1$520       "       " 

      " António Gil 
Pacheco 

3 pipas e 1 barrica de aguardente de 
cana c/ 64 almudes; 400 aguilhadas 

19$360       "       " 

      " Gabriel António 
Barbosa 

3 caras de açúcar c/ 3 @; 1 saca de 
algodão c/ 1 @ e 12 libras; 1 barrica 
de aguardente c/ 4 almudes 

3$216       "       " 

      " Alf.s José 
Francisco 

1 fecho e 7 caras de açúcar c/ 10 @ e 
meia 

4$200       "       " 

      " José Raposo 
Alves 

2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

      " Manuel da 
Cunha 

6 barricas de aguardente c/ 26 almudes 6$240       "       " 

      " Francisco 
Barbosa 

14 peles de veado; 1 caixotinho c/ e 1 
cara de açúcar c/ 1 @ e meia 

1$020       "       " 

      " Manuel Inácio 4 caras de açúcar c/ 4 @ 1$600       "       " 
      " Manuel dos 

Santos Pereira 
7 caras de açúcar c/ 7 @ 2$800       "       " 

      " José de Medeiros 4 caras e 1 barril de açúcar c/ 9 @; 20 
meios de sola 

6$400       "       " 

      " Gabriel António 
Barbosa 

1 barril  de mel c/ 3 almudes $360        "       " 

30 Jun. P.e Manuel de 
Jesus Machado 

1 barril e 15 caras e meia de açúcar c/ 
17 @; 1 saca de algodão em pluma c/ 
2 @ e meia;  190 peles de veado; 7 
barris de aguardente c/ 17 almudes; 2 
pedras pequenas de amolar 

18$900        "       " 

      " André de Araújo 13 @ e 12 arráteis de cera 3$456       "       " 
      " Manuel Inácio de 7 barris de aguardente c/ 24 almudes; 28$026       "       " 
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Sequeira 3 barris de mel c/ 10 almudes; 50 
meios de sola; 209 peles de veado; 26 
@ e 18 libras de cera; 2 sacas de 
algodão em caroço c/ 4 @; 6 @ de 
farinha de pau; 17 libras de café; 10 
pedras de amolar pequenas; 3 caras de 
açúcar c/ 3 @;  

      " Barbara Jacinta 2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 
      "  José Francisco 2 barris c/ 3 almudes de aguardente; 2 

barris de mel c/ 2 almudes; 3 meios de 
sola; 6 peles de veado; 1 @ e 18 
arráteis de algodão em caroço;  

1$860       "       " 

      "  João José de 
Sousa 

3 barris e 1 cara de açúcar c/ 3 @; 97 
peles de veado; 28 arráteis de cera 
bruta; 20 arráteis de algodão 

5$486       "       " 

      " Manuel Raposo 4 @ de açúcar 1$600       "       " 
      " Manuel Simões 

Cordeiro 
2 caras de açúcar c/ 2 @; 2 @ de 
algodão em caroço 

1$172        "       " 

      " Mateus José 5 barris de aguardente c/ 6 almudes; 5 
barris de mel c/ 4 almudes; 10 meios 
de sola; 152 peles de veado 

7$880       "       " 

      "       " 4 @ e meia de açúcar 1$800       "       " 
      " Manuel Pereira 

Jardim 
1 barril de açúcar c/ 6 @ e 28 arráteis 2$750       "       " 

      " João Jacinto de 
Melo 

12 meios de sola 1$680       "       " 

      " Miguel Raposo 13 meios de sola 1$820       "       " 
      " João Nunes 24 meios de sola; 1 fecho de açúcar c/ 

10 @ 
7$360       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

6 caixotes e 10 caras e meia de açúcar 14$000       "       " 

      " Jeronimo 
Botelho Falcão 

56 meios de sola; 1 cara de açúcar c/ 1 
@ 

9$240       "       " 

      " João de 
Benevides 
Furtado 

22 eixos 2$640       "       " 

      " Luís Francisco 
Borges 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

1 Jul. Manuel Simões 
Cordeiro 

1 barrica de mel de cana c/ 8 almudes $960       "       " 

      " André da Ponte 1 caixote de açúcar c/ 10 @ 4$000       "        " 
      " João José de 

Sousa 
21 aguilhadas $210       "        " 

      " João de Sousa 
Matos 

28 meios de sola; 156 peles de veado; 
1 caixotinho e 4 caras de açúcar c/ 6 
@ e meia; 1 barril de mel c/ 10 
canadas; 1 barril d e azeite de peixe c/ 
10 canadas; 3 @ de algodão em 
caroço; 20 libras de algodão em 
pluma; 2 pedras de amolar pequenas; 
4 peles de veado 

13$070       "       " 

      " José António de 
Sousa 

15 meios de sola e 1 atanado; 12 peles 
de veado; 1 caixote, 1 barril e 1 cara 
de açúcar  c/ 7 @; 1 saco de algodão 
em caroço c/ 1 @ e meia; 3 barris de 
aguardente c/ 6 almudes; 2 sacos de 
algodão em pluma c/ 1 @ e 12 libras; 
1 barril de mel c/ 1 almude; 3 pedras 

8$764       "       " 
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de amolar pequenas 
      " António de 

Sousa de 
Vasconcelos 

6 caras de açúcar c/ 6 @; 21 peles de 
veado 

3$030       "       " 

      " José Inácio de 
Sousa 

1 cara de açúcar c/ 1 @; $400       "       " 

      " José Botelho de 
Sam Payo 

 24 aguilhadas $240       "       " 

      " João Leocádio 
Vieira 

1 saca de algodão em pluma c/ 4 @ 3$072       "       " 

      " Manuel Joaquim 3 caras de açúcar c/ 3 @; 12 peles de 
veado; 2 @ de algodão em caroço 

1$944       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

6 peles de veado $180       "       " 

      " Cap. Manuel da 
Silva de Araújo 

12 meios de sola; 39 caras de açúcar c/ 
39 @  

17$280       "       " 

      " P.e Manuel José 
da Costa 

1 fecho de açúcar c/ 10 @ 4$000       "       " 

      " José Carvalho 
Cordeiro 

2  caras de açúcar  c/ 2 @; 80 peles de 
veado; 121 meios de sola 

20$140       "       " 

2 Jul. João Pereira 3 meios de sola; 32 coiros de veado 1$380       "       " 
      " Manuel Cabral  5 meias caras e 1 cara de açúcar c/  c/ 

3 @ e meia; 6 meios de sola; 25 peles 
de veado 

2$990       "       " 

      " P.e José Pereira 
do Rego 

7 meios de sola; 1 barrica de açúcar c/ 
7 @ e meia; 1 barril de aguardente c/ 4 
almudes 

4$860       "       " 

      " Nicolau Maria 3 caras de açúcar c/ 3 @; 1 barril de 
mel c/ 6 almudes 

1$920       "       " 

      " Manuel Inácio Meia cara de açúcar c/ meia @ $200       "       " 
      " André de Sousa 

Moniz 
2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

      " José Raposo 
Soares 

10 meios de sola $400       "       " 

      " Tomé de Sousa 3 caras de açúcar c/ 3 @ 1$200       "       " 
      " João José Gomes 

de Matos 
2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

      " Cap. Manuel da 
Silva Araújo 

 1 fecho de açúcar c/ 17 @ 6$800       "       " 

      " João Bento 
Ferreira 

15 meios de sola 1$400       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

1 fecho , 1 barril e 7 caras e 3 meias 
caras de açúcar  c/ 25 @; 1 barril de 
mel c/ 6 almudes 

12$880       "       " 

      " Manuel José 
Verissimo 

42 meios de sola 5$880       "       " 

      " António de 
Sousa de 
Vasconcelos 

8 meios de sola 1$120       "       " 

      " João José de 
Sousa 

1 cara de açúcar c/ 1 @; 1 barril de 
aguardente de cana c/ 1 almude; 1 @ 
de café 

1$152       "       " 

      " Manuel dos 
Santos Pereira 

3 caras de açúcar c/ 3 @; 21 peles de 
veado 

1$830       "       " 

      " Manuel Carvalho 46 meios de sola 6$440       "       " 
      " Francisco de 

Melo 
1 @ de café; 1 embrulho de algodão 
em caroço c/ 3 @; 4 barris de 
aguardente c/ 18 almudes; 4 caras e 
meia de açúcar c/ 4 @; 1 pipa de 

9$748       "       " 
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aguardente c/ 21 almudes e meio; 9 
meios de sola 

      " Manuel Carvalho 56 peles de veado 1$680       "       " 
      " José de Medeiros 3 meios de sola; 127 peles de veado; 1 

@ de algodão em pluma 
4$998       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

      " João José da 
Costa 

3 caras e 2 meias caras de açúcar c/ 4 
@; 2 barris de mel c/ 11 almudes; 2 
barris de aguardente de cana c/ 8 
almudes 

4$840       "       " 

      " Manuel de 
Nascimento  

2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

      " Alf.s José 
Francisco Lopes 

5 caras de açúcar c/ 5 @; 128 peles de 
veado; 1 pedra de amolar; 1 saca de 
algodão em caroço c/ 2 @ 

6$000       "       " 

4 Jul. Mateus Vieira 2 caras de açúcar c/ 2 @; 80 peles de 
veado; 10 pedras pequenas de amolar; 
6 caras de açúcar c/ 6 @; 3 barris de 
mel c/ 3 almudes 

6$960       "       " 

      " André de Teves 
Raposo 

22 meios de sola 3$080       "       " 

      " P.e José Maria de 
França 

54 meios de sola 7$560       "       " 

      " Vicente Joaquim 
Gomes 

2 meias caras de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " Dr. José Xavier 
Pereira 

1 fecho de açúcar branco c/ 7 @ 2$800       "       " 

      " José da Fonseca 1 saca de algodão em caroço $312       "       " 
      " Manuel da 

Cunha 
1 c.x açúcar mascavado c/ 42 @; 2 
pipas de aguardente de cana c/ 34 
almudes 

17$241       "       " 

      " Caetano José 
Velho 

 1 rodeiro para carro  $500       "       " 

      " João José da 
Costa 

1 barril de açúcar branco c/ 7 @ e 
meia 

3$000       "       " 

      " Vitorino José da 
Camara 

4 caras de açúcar c/ 4 @ 1$600       "      " 

      " Manuel Raposo 1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 
      " Tomé de Sousa 

Rego 
44 meios de sola 6$160       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

3 barris de mel c/ 6 almudes $720       "       " 

      " António Gil 
Pacheco 

4 caras e 2 meias caras de açúcar c/ 5 
@; 1 cara e meia de açúcar c/1@ e 
meia; 2 pipas de aguardente c/ 20 
almudes; 5 meios de sola 

12$900       "       " 

      " Manuel António 
da Silva 

17 meios de sola 2$380       "       " 

      " António Gil 
Pacheco 

3 sacos de café c/ 15 @ e meia 7$936       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

6 meios de sola $840       "       " 

      " Francisca Rosa 2 barris de açúcar mascavado c/ 14 @ 2$800       "       " 
      " Alf.s José 

Francisco 
1 saca de algodão em pluma c/ 1 @ e 
meia; 23 meios de sola; 2 caras de 
açúcar 

4$892       "       " 
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      " Francisco 
António de 
Xavier 

5 caras de açúcar c/ 5 @ 2$000       "       " 

      " Simão José 
Silveira 

4 cunhetes de açúcar c/ 16 @ 6$600       "       " 

      " João Leocádio 
Vieira 

1 barril de aguardente c/ 4 almudes $960       "       " 

5 Jul. Manuel raposo 14 peles de veado $420       "       " 
      " Simão José 

Silveira 
3 pipas de aguardente de cana c/ 60 
almudes 

14$400       "       " 

      " João de Medeiros 
Moniz 

4 meios de sola $560       "       " 

      " Manuel da 
Cunha 

1 barril de açúcar c/ 7 @ e meia; 1 
barril de mel c/ 6 almudes 

3$720       "       " 

      " António de 
Sousa de 
Vasconcelos 

1 barril de mel c/ 1 almude; 1 meio de 
sola 

$260       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " António de Faria 2 fechos, 1 cara e 1 caixote de açúcar 
c/ 19 @ e meia; 78 peles de veado 

10$440       "       " 

      " Gabriel António 
Barbosa 

1 cara de açúcar c/ 1 @; 8 meios de 
sola 

1$520       "       " 

      " António de 
Sousa de 
Vasconcelos 

1 barril de aguardente c/ 4 almudes $960       "       " 

      " Joaquim José 
Alves Cabral 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

4 caras de açúcar c/ 4 @ 1$600       "       " 

      " Francisco 
Botelho 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " Manuel Joaquim 
do Carmo 

2 caras e meia de açúcar c/ 2 @ e meia 1$000       "       " 

      " Manuel Inácio 3 caras de açúcar c/ 3 @; 1 barril de 
aguardente c/ 4 almudes 

2$160       "       " 

      " António Joaquim 
Medeiros 
Rodovalho 

3 caras de açúcar c/ 3 @ 1$200       "       " 

      " André de Teves 1 meio de sola $140       "       " 
      " P.e José Maria de 

França 
3 meios de sola; 1 pipa de aguardente 
c/ 20 almudes 

5$220       "       " 

6 Jul. Manuel de Melo 20 meios de sola 2$800       "       " 
      " João Bento 

Ferreira 
2 meios de sola $280       "       " 

      " Manuel da 
Cunha 

2 pipas  de aguardente c/ 40 almudes 9$600       "       " 

      " Pedro José 
Travassos 

383 meios de sola; 80 peles de veado; 
1 saca de algodão em caroço; 40 eixos 
de carro 

61$540       "       " 

      " Manuel José 
Soares 

2 pedras de amolar pequenas; 4 meias 
caras de açúcar c/ 2 @ 

1$000       "       " 

      " Manuel José de 
França 

1 pipa de aguardente c/ 20 almudes; 1 
fecho de açúcar branco c/ 18 @; 1 
fecho de açúcar mascavado c/ 10 @; 7 
peles de veado 

14$410       "       " 

      " António Jorge 
Cabral 

2 pedras de amolar pequenas; 27 peles 
de veado 

1$010       "       " 
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      " Simão José 
Silveira 

2 pipas de aguardente de cana  9$600       "       " 

      " Estanislau Dias 
Moreira 

2 barris de aguardente c/ 8 almudes 1$920       "       " 

      " João José da 
Costa 

2 barris de açúcar c/ 9 @ 3$600       "       " 

      " João de Sousa 
Matos  

2 pipas de aguardente c/ 40 almudes 9$600       "       " 

7 Jul. P.e Manuel José 
Rebelo 

11 peles de veado $330       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

1 fecho de açúcar c/ 8 @; 1 barril de 
açúcar mascavado c/ 6 @; 6 meios de 
sola 

5$340        "       " 

      " José Ferreira 1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 
      " Manuel Pereira 

da Silva 
2 meios de sola $280       "       " 

      " Tomé Sousa 6 meios de sola $840       "       " 
      " Jacinto José de 

Araújo 
1 cara de açúcar $400       "       " 

      " Luís Francisco 
Borges 

20 meios de sola 2$800       "       " 

      "  Manuel Raposo 2 sacas de algodão em caroço c/ 5 @; 
44 peles de veado 

2$280       "       " 

      " Luís Francisco 
do Rego 

56 meios de sola; 1 saca de algodão 
em pluma; 48 peles de veado 

10$528       "       " 

      " Pedro José 
Travassos 

6 pipas de aguardente de cana c/ 120 
almudes; 10 barris de mel c/ 40 
almudes; 3 caras de açúcar c/ 3 @; 20 
meios de sola; 87 peles de veado 

40$210       "       " 

      " Manuel Joaquim 2 caras de açúcar c/ 2 @; 1 saca de 
algodão em pluma 

1$568       "       " 

      " Simão José 
Silveira 

5 pipas de aguardente de cana c/ 100 
almudes 

24$000       "       " 

      " José de Medeiros 18 meios de sola; 125 peles de veado 6$270        "       " 
      " Caetano de 

Ferreira Lima 
1 barril de mel c/ 1 almude $120       "       " 

      " Manuel de 
Medeiros 

1 pipa de aguardente c/ 20 almudes 4$800       "       " 

      " José dos Santos 1 fecho de açúcar mascavado c/ 20 @ 4$000       "       " 
      " Manuel da 

Cunha Leite 
3 tábuas de costado 2$400       "       " 

      " Francisco 
Peixoto 

1 pipa de aguardente c/ 20 almudes 4$800       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

7 pipas de aguardente c/ 136 almudes; 
5 barris de mel c/ 30 almudes 

36$240       "       " 

      " Miguel de Coito 1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 
      " João Nesbit 1 barril de açúcar c/ 6 @; 1 tábua de 

costado 
3$200       "       " 

      " António Gil 
Pacheco 

2 sacas de algodão em pluma avariado 
c/ 6 @ e meia 

3$994       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 pipa de aguardente de cana c/ 20 
almudes 

4$800       "       " 

      " Francisco da 
Costa 

3 meios de sola; 1 embrulho de 
algodão em caroço c/ 1 @ e 8 libras 

$660       "       " 

      " Bernardo José 
Cabral 

4 meios de sola $560       "       " 

      " José Francisco 
Lopes 

20 meios de sola 2$800       "       " 
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      " Francisco de 
Araújo Coito 

2 caras e 6 meias caras de açúcar c/ 5 
@; 74 meios de sola 

12$360       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

10 peles de veado $300       "       " 

      " André de Teves 3 caras de açúcar c/ 3 @ 1$200       "       " 
      " Nicolau Maria 

Raposo 
9 eixos de carro 1$080       "       " 

      " Francisco José de 
Sousa 

3 meios de sola $420        "       " 

8 Jul. P.e João da Ponte 
Arruda 

2 caras de açúcar c/ 2 @; 1 barril de 
aguardente de cana c/ 4 almudes; 5 
meios de sola 

2$460       "       " 

      " Francisco de 
Araújo Coito 

2 meios de sola; 1 saco de algodão em 
caroço c/ 1 @ e 24 libras 

$616       "       " 

      " Sar.to Mor 
António Joaquim 

1 tábua de costado  $800       "       " 

      " António de 
Sousa de 
Vasconcelos 

1 meio de sola $140       "       " 

      " Caetano José 
Baptista 

1 barril e 6 caras de açúcar c/ 11 @ 4$400       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

2 pipas de aguardente c/ 40 almudes; 
16 rebolos de amolar 

13$440       "       " 

      "       " 27 meios de sola 3$780       "       " 
      " João Caetano 

Botelho 
4 pipas de aguardente c/ 78 almudes 18$720       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

3 meios de sola $420       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

1 fecho de açúcar c/ 8 @ 3$200       "       " 

9 Jul. Francisco 
Ferreira 

17 meios de sola 2$380       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

26 meios de sola 3$640       "       " 

      " António Martins 4 meios de sola $560       "       " 
      " Francisco de 

Melo 
1 pipa e 1 barril de aguardente c/ 26 
almudes 

6$240       "       " 

11 Jul. José Tavares da 
Camara 

27 peles de veado $810       "       " 

      " António Tavares 
França 

12 peles de veado; 7 meios de sola; 2 
@ de algodão em caroço 

1$604       "       " 

      " Manuel Almeida 
de Coito 

3 eixos de carro $360       "       " 

     " Francisco 
Manuel Tavares 

3 caras de açúcar c/ 3 @ 1$200       "       " 

      " José Francisco  8 peles de veado; 1 pipa de aguardente 
de cana c/ 20 almudes 

5$040       "       " 

      " Francisco 
Ferreira 

3 meios de sola $420       "       " 

      " José Carreiro 79 meios de sola 11$060       "       " 
      " Manuel Simões 

Cordeiro 
10 meios de sola; 41 peles de veado 2$630       "       " 

      " Manuel José 
Soares 

2 rebolos e 3 pedras de amolar 
pequenas 

$700       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

1 saca de café c/ 4 @ e 28 libras 2$476       "       " 

      " António Gil 
Pacheco 

1 saca de café c/ 5 @; 1 @ e meia de 
algodão em pluma; 2 @ e meia de 

5$502       "       " 
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açúcar; 1 almude de aguardente de 
cana; 6 pedaços de tábuas 

      " Luís Francisco 
do Rego 

4 meios de sola $560       "       " 

      " José Jacinto 1 tábua de costado $800       "       " 
      " Francisco 

Barbosa 
7 meios de sola $980       "       " 

      " João Nunes Feliz 2 embrulhos de algodão em caroço c/ 
1 @ e 6 arráteis 

$252       "       " 

      " José Francisco 8 peles de veado $240       "       " 
12 Jul. José de Medeiros 2 meios de sola $280       "       " 
      " Francisco 

Botelho 
4 meios de sola $560       "       " 

      " João Leocádio 
Vieira 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

       " Miguel Francisco 
Moniz 

14 peles de veado $420       "       " 

       " António Gil 
Pacheco 

3 @ e 20 libras de algodão em pluma; 
16 vigotas 

6$020       "       " 

      " P.e Manuel de 
Melo 

2 meios de sola $280       "       " 

      " Manuel Carvalho 4 meios de sola $560      "       " 
      " João Bento 

Ferreira 
1 meio de sola $140       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

1 pipa de aguardente c/ 20 almudes; 1 
barril de mel c/ 4 almudes 

5$280      "       " 

16 Jul. António Raposo 
Ferreira 

2 barris de aguardente c/ 7 almudes 1$680       "       " 

      " Hilário Pacheco 3 peles de veado; 3 meios de sola $510       "       " 
      " Manuel Joaquim 8 meios de sola 1$120       "       " 
18 Jul. José Leonardo 

Tavares 
6 pipas de aguardente c/ 120 almudes 28$800       "       " 

      " Manuel de 
Resendes 

1 meio de sola $140       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

266 meios de sola 31$240       "       " 

      "  António Raposo 
Ferreira 

1 fecho de açúcar branco c/ 8 @ 3$200       "       " 

      " António Martins 3 meios de sola $420       "       " 
      " Francisco Neto 6 eixos de carro $720       "       " 
      " António Martins 3 meios de sola $420       "       " 
      " João José da 

Costa 
6 meios de sola $840       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

3 meios de sola $420       "       " 

      " Manuel Joaquim 4 meios de sola $560       "       " 
19 Jul. Manuel Joaquim 

do Carmo 
29 peles de veado $870       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

3 fechos de açúcar branco c/ 20 @ 9$800       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Cravalho 

2 madretas pequenas $200       "       " 

      " João da Silva 2 meios de sola $280       "       " 
      " Manuel António 

da Silva 
3 meios de sola $420       "       " 

      " António Gil 
Pacheco 

1 cara de açúcar c/ 1 @; 1 tábua de 
costado 

1$200       "       " 

21 Jul. P.e José Maria de 82 @ de açúcar 16$400       "       " 
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França 
      " João de Sousa 2 eixos de carro $240       "       " 
      " André e Teves 1 caixote de açúcar branco c/ 4 @ 1$600       "       " 
      " P.e Manuel José 

Raposo 
1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

2 meios de sola; 4 vigotas $880       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

77 peles de veado 2$310       "       " 

26 Jul. José da Silva 
Loureiro 

2 tábuas de costado; 1 fecho de açúcar 
branco c/ 11 @ 

6$000       "       " 

      " António de 
Sousa 

1 saca de algodão em pluma 2$304       "       " 

      " Manuel José 
Soares 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " António José de 
Sá 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " Manuel Pacheco 
de Aragão 

4 caras de açúcar c/ 4 @; 8 meios de 
sola; 1 barril de mel c/ 2 almudes; 30 
peles de veado; 2 sacas de algodão em 
caroço c/ 3 @ e 8 arráteis 

4$684       "       " 

27 Jul. João de Melo 
Tavares 

1 saca de algodão em pluma c/ 2 @ 2$016       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

1 fecho de açúcar c/ 21 @ 4$200       "       " 

      " Vicente José 
Gomes 

8 meios de sola 1$120       "       " 

      " José de Medeiros 1 barrica de açúcar branco c/ 8 @ 3$200       "       " 
      " Francisco José de 

Sousa 
6 eixos $720       "       " 

28 Jul. João José da 
Silva Loureiro 

4 cestos de queijos c/ 7 @ e 20 arráteis 2$440 (Londres) Escunas amer. 
Filho da Viúva 

      " Alf.s José 
Francisco 

Meia @ de açúcar branco $200 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

13 tábuas de costado 10$400       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

53 paus de (condaru em rolos) 16$760       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

1 caixote e 1 cara de açúcar branco c/ 
2@ e meia 

1$000       "       " 

      " João Borges 3 eixos $360       "       " 
      " Mateus José 

Rebelo 
6eixos $720       "       " 

      " Manuel dos 
Santos Pereira 

4 eixos; 2 paus de (condaru) 1$760       "       " 

      " Jerónimo 
Botelho Falcão 

1 cara de açúcar  c/ 1 @; 14 meios de 
sola 

2$360       "       " 

      " José Francisco 2 meios de sola $280       "       " 
      " Dr. Francisco 

Caetano 
Carvalho 

6 caras de açúcar c/ 6 @ 2$400       "       " 

      " Cap. José de 
Medeiros 

6 eixos $720       "       " 

      " Miguel de Coito 5 eixos $600       "       " 
      " José de Medeiros 

Maciel 
3 meios de sola $420       "       " 

      " Inácio José de 
Melo 

7 meios de sola $980       "       " 

      " Inácio José de 1 pedra de amolar pequena $100       "       " 
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Melo 
1 Ago. Miguel de Coito 2 chaprões c/ 6 tábuas de costado 4$800       "       " 
      " Domingos 

Fernandes 
2 cx.s de açúcar mascavado c/ 72 @; 1 
cx. açúcar branco c/ 45 @ e 19 arráteis

34$437       "       " 

4 Ago. Bento Sodré 
Pereira 

7 meios de sola $980       "       " 

      " Cap. Manuel da 
Silva 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " António Gil 
Porto 

1 vigota; 1 eixo $360       "       " 

      " George Hewson 1 fardo c/ 3 peças de pano fino c/ 76 
c.os; 6 peças de casimira c/ 250 c.os; 1 
peça de tripe c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 2 
peças de pano ordinário c/ 69 c.os; 2 
peças de pano mais ordinário c/ 68 
c.os; 1 peça de pano entrefino c/ 45 
c.os; 1 peça de pano fino c/ 22 c.os; 2 
peças de baetão mais que ordinário c/ 
102 c.os: 1 fardo c/ 9 peças de baeta 
cor comum c/ 438 c.os; 18 peças de 
durante cor comum; 2 peças de 
droguete c/ 96 c.os; 2 peças de 
droguete castor c/ 78 c.os; 1 fardo c/ 
10 peças de baeta comum c/ 487 c.os; 
1 peça de baeta colxestre c/ 49 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 48 c.os; 1 peça 
de baetilha c/ 56 c.os; 12 cobertores de 
papa; 1 peça de tripe c/ 54 c.os; 10 
pares de meias de seda fina preta 

140$460 (Londres) Escuna amer. 
Filho da Viúva 

      " Bento Sodré 
Pereira 

5 barris de pregos c/ 30 @ 14$400       "       " 

      " Hickling & 
Anglin 

16 barris de azeite de peixe c/ 242 
almudes 

116$400 Boston Ber.m amer. 
Hector 

13 Ago. José Francisco 1 meio de sola $140 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

1 escravo Lourenço e 1 escrava Rosa 20$000       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

1 escravo João e 2 escravas Maria e 
Antónia 

30$000       "       " 

      " José Maria da 
Camara 

 1 escrava Engrácia 10$000       "       " 

      " André de Teves 1 escravo António 10$000       "       " 
      " António Gil 

Pacheco 
1 escravo Francisco 10$000       "       " 

      " Pedro José 
Travassos 

1 escravo Manuel e 1 escrava 
Genoveva 

20$000       "       " 

      " António de 
Sousa 
Vasconcelos 

1 escravo João 10$000       "       " 

      " José Francisco  1 escravo Joaquim 10$000       "       " 
      " António Rebelo 

de Carvalho 
4 eixos $480       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

6 tábuas de costado 4$800       "       " 

      " António de 
Sousa Simas 

3 eixos $360       "       " 

      " Tem.e Manuel 
José de Castro 

6 eixos $720       "       " 
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27 Ago.  & Anglin 20 barris de alcatrão; 30 barris de 
breu; 230 peças de cabos 

12$920  Baldeação do 
ber.m James para 
chalupa ingl. 
Providência 

      "       " 31 barris de resina; 47 barris de 
alcatrão; 5 barris de terbentina 

10$640  Baldeação do 
ber.m amer. 
Argus para 
chalupa ingl. 
Providência 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

13 barris de mel c/ 78 almudes; 3 
pipas de aguardente c/ 46 almudes 

20$400 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " Joaquim José 
Martins 

1 pipa de aguardente c/ 20 almudes 4$800       "       " 

10 Set. Jacinto Inácio 
Silveira 

228 meios de sola 31$920       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano 
Carvalho 

422 meios de sola 59$080       "       " 

      " André de Teves 1 saca de algodão em pluma c/ 4 @ 3$072       "       " 
      "       " 3 meios de sola $420       "       " 
      " Pedro da Silva 1 meio de sola $140       "       " 
      " Manuel de Faria 

Mota 
1 meio de sola $140       "       " 

      " João José da 
Silva Loureiro 

1 fardo c/ 25 peças de droguete c/ 940 
c.os; 2 peças de droguete carmesim c/ 
77 c.os; 1 peça de droguete escarlate 
c/ 37 c.os; 12 peças de droguete castor 
c/ 466 c.os; 2 peças de droguete rosa 
c/ 82 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
ordinário c/ 538 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de baetão mais que ordinário c/ 
342 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
mais que ordinário c/ 416 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 334 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano superfino c/ 210 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de baetão superfino c/ 
321 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
fino c/ 289 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de 
baetão mais que ordinário c/ 257 c.os; 
2 peças de baetão escarlate c/ 84 c.os; 
1 fardo c/ 16 peças de cetim lavrado; 6 
peças de cetim rosa; 2 peças de cetim 
carmesim; 1 fardo c/ 32 peças de saeta 
comum; 2 peças de saeta escarlate; 1 
fardo c/ 7 peças de pano fino c/ 169 
c.os; 1 fardo c/ 78 peças de pano fino 
c/ 157 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de pano 
superfino c/ 182 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de casimira comum c/ 254 c.os; 
1 fardo c/ 9 peças de casimira comum 
c/ 385 c.os; 1 peça de casimira 
escarlate c/ 41 c.os; 1 fardo c/ 9 peças 
de casimira comum c/ 329 c.os;; 1 
peça de casimira escarlate c/ 45 c.os; 1 
fardo c/ 20 peças de serafina; 1 fardo 
c/ 76 peças de durante comum; 12 
peças de durante carmesim; 1 fardo c/ 
12 peças de tripe comum c/ 590 c.os; 1 

1:332$093 (Londres) Escuna amer. 
Filho da Viúva 
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fardo c/ 6 peças de baetão peludo c/ 
186 c.os; 1 caixote c/ 4 peças de 
esguião entrefino c/ 80 varas; 17 peças 
de esguião ordinário c/ 340 varas; 6 
peças de cambraia c/ 42 varas; 1 
caixote c/ 240 cortes de calção de 
meia de lã; 1 caixote c/ 6 peças de 
pelúcia c/ 296 c.os; 1 caixote c/ 120 
pares de meias de laia; 120 pares de 
meias de laia preta; 1 fardo c/ 12 peças 
de linhagem c/ 460 varas; 1 fardo c/ 
12 peças de linhagem c/ 474 varas; 1 
fardo c/ 12 peças de linhagem c/ 468 
varas; 1 fardo c/ 12 peças de linhagem 
c/ 444 varas; 1 fardo c/ 12 peças de 
linhagem c/ 460 varas; 1 embrulho c/ 
26 c.os de alcatifa; 1 caixote c/ 14 
peças de trés para colchão c/ 607 
varas; 1 caixote c/ 32 peças de holanda 
crua c/ 916 varas; 1 caixote c/ 36 
peças de holanda; 1 caixote c/ 60 
cortes de calção de meia de seda; 108 
pares de meias de seda preta; 1 caixote 
c/ 24 frasquinhos de mostarda; 1 
caixote c/ 6 milheiros de alfinetes; 11 
milheiros de agulhas; 1 pipa c/ 3 @ de 
pó de sapatos; 70 barris de pregos c/ 
477 @ 

      " João Carlos 
Scholtz 

195 pacotes de linho c/ 2.212 @ e 
meia; 1 pacote c/ 2 peças de pano 
ordinário c/ 80 c.os; 4 peças de pano 
mais ordinário c/ 160 c.os; 2 peças de 
pano entrefino c/ 60 c.os; 1 peça de 
durante comum; 1 peça de saeta; 1 
pacote c/ 65 varas de riscado; 61 varas 
de toalhas adamascadas; 60 varas de 
meio brim 

476$840 (?) Galeota din. 
Heusen 

10 Out. Thomas Kenyon 1 fardo c/ 14 peças de pano mais que 
ordinário c/ 817 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano c/ 494 c.os; 1 fardo c/ 
12 peças de pano fino c/ 353 c.os; 8 
peças de casimira c/ 341 c.os; 12 
peças de cisne c/ 314 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano mais que ordinário c/ 
505 c.os; 1 peça de baetão c/ 57 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baeta c/ 1.096 
c.os; 1 fardo c/ 5 peças de baeta c/ 568 
c.os; 1 fardo c/ 45 peças de durante; 1 
fardo c/ 5 peças de baeta c/ 569 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano mais que 
ordinário c/ 577 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetilha c/ 472 c.os; 1 fardo 
c/ 10 peças de baeta c/ 1.128 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baeta comum c/ 
1.108 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
baeta comum c/ 1.138 c.os; 1 fardo c/ 
3 peças de baetão comum c/ 346 c.os; 
5 barris de manteiga c/ 10 @ 

625$532 Londres Ber.m port. 
Lebre 

      " José Tavares da 
Camara 

6 meios de sola $840 Pernambuco Galera port. 
Flora 
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25 Out. Hickling & 
Anglin 

1 quarto c/ 12 garrafas brancas de 
meia canada; 24 garrafas brancas de 
quartilho; 8 dúzias de copos de cálice 

1$060  Baldeação de 
chalupa ingl. 
Providência de 
Londres para a 
mesma para a 
Madeira 

29 Out. Thomas Kenyon 49 barris de pregos c/ 252 @ 121$275 Londres Ber.m port. 
Lebre 

      " João José da 
Silva Loureiro 

43 canastras de loiça de pó de pedra 180$112 (Londres) Escuna amer. 
Filho da Viúva 

3 Nov. Thomas Kenyon 3 canastras de loiça de pó de pedra 14$720 Londres Ber.m port. 
Lebre 

      " Guilherme 
Brander 

6 barris de pregos c/ 14 @ e meia 6$960 (Londres) Ber.m ingl. Anna

10 Nov. João José da 
Silva Loureiro 

22 barris , 6 pipas , 6 canastras e 1 
quarto de loiça de pó de pedra 

901$800       " Escuna amer. 
Filho da Viúva 

12 Nov. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 1 peça de baeta rosa c/ 50 
c.os; 1 peça de baeta escarlate c/ 96 
c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baeta cor 
comum c/ 440 c.os; 2 peças de baeta 
escarlate c/ 99 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de 
baeta cor comum c/ 448 c.os; 2 peças 
de baeta escarlate c/ 96 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 49 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de beta cor comum c/ 447 c.os; 
2 peças de baeta escarlate c/ 96 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 49 c.os; 1 fardo 
c/ 9 peças de baeta comum c/ 445 c.os; 
2 peças de baeta escarlate c/ 98 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 48 c.os; 1 fardo 
c/ 20 peças de pano ordinário c/ 450 
c.os; 1 fardo c/ 70 peças de durante 
cor comum; 15 peças de durante 
escarlate; 5 peças de durante cor de 
rosa; 1 fardo c/ 5 peças de meia retina 
c/ 369 c.os; 120 barretes de lã 
escarlate; 20 maços de meia de laia; 1 
fardo c/ 50 cobertores de marca 
pequena; 50 cobertores de marca 
maior; 50 cobertas de lã para cama 
ordinárias 

267$153 Londres Ber.m ingl. Anna

      "       " 10 barris c/ 60 @ de pregos; 1 
embrulho c/ 6 serras para serrador; 1 
barrica c/ 20 @ de alvaiade fina; 6 
botijas c/ 3 almudes e meio de óleo de 
linhaça; 1 botija c/ 10 canadas de 
espírito de terbentina 

73$128       "       " 

15 Nov. Hickling & 
Anglin 

18 quartos de bacalhau c/ 448 @ e 28 
libras; 31 barris de cavalas de moira; 
38 barris de manteiga c/ 35 @ e 26 
arráteis; 12 caixotes de velas c/ 14 @ e 
10 libras; 2 barris de salmão; 15 
queijos c/ 7 @ 

59$420 (Boston) Ber.m amer. 
James 

      " Thomas Kenyon 1 barril de pregos c/ 3@ e meia 1$680 Londres Ber.m port. 
Lebre 

6 Dez. Hickling & 
Anglin 

9 barris de queijos e 45 avulsos c/ 51 
@ e meia; 45.000 pés de tabuado; 
4.000 aduelas de barril 

101$480 (Boston) Ber.m amer. 
James 

      " Guilherme 1 fardo c/ 11 peças de pano preto 936$491 (Londres) Ber.m amer. 
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Brander ordinário c/ 533 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de baeta comum c/ 414 c.os; 4 
peças de baeta escarlate c/ 210 c.os; 4 
peças de baeta rosa c/ 203 c.os; 1 
fardo c/ 16 peças de baeta comum c/ 
867 c.os; 1 fardo c/ 16 peças de baeta 
comum c/ 866 c.os; 1 fardo c/ 16 
peças de baeta comum c/ 853 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de baeta comum c/ 
345 c.os; 2 peças de baetilha c/ 122 
c.os; 10 peças de droguete c/ 576 c.os; 
4 peças de meia retina c/ 297 c.os; 1 
fardo c/ 16 peças de baeta comum; 12 
fardos c/ 18 peças de baeta comum c/ 
988 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baetão 
pintado c/ 421 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baetão liso c/ 468 c.os; 6 
peças de casimira c/ 166 c.os; 1 fardo 
c/ 15 peças de pano ordinário c/ 618 
c.os; 1 fardo c/ 15 peças  de pano 
ordinário c/ 632 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de pano ordinário c/ 450 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano entrefino c/ 
261 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de tripe 
c/ 385 c.os; 1 peça de pelúcia c/ 65 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de droguete 
castor c/ 157 c.os; 2 peças de droguete 
berne c/ 125 c.os; 123 peças de pano 
comum c/ 462 c.os; 2 peças de pano 
carmesim c/ 80 c.os; 2 peças de pano 
escarlate c/ 81 c.os; 1 fardo c/ 64 
peças de durante comum; 8 peças de 
durante rosa; 4 peças de durante 
escarlate; 1 fardo c/ 84 peças de 
durante comum; 6 peças de durante 
escarlate; 28 canastras e 6 quartos de 
loiça de pó de pedra; 1 barril de 
chumbo para caça c/ 16 @; 2 canastras 
c/ 2 dúzias de garrafas pretas; 1 
caixote c/ 1 aparelho de chá; 4 
caixotes c/ 75 dúzias de folhas de 
flandres; 1 caixote c/ 48 galheteiros de 
vidro; 6 grosas de tesouras; 2 caixotes 
e 6 barris de ferragens; 4 cestos c/ 9 @ 
e 16 arráteis de queijos 

Despacho 

      "       " 301 bandas de ferro c/ 426 @ 34$142 (Londres) Ber.m ingl. 
Margarida 

      " Fernandes & 
Sousa 

16 peças de pano ordinário c/ 609 
c.os; 4 peças de pano mais que 
ordinário c/ 154 c.os; 1 peça de pano 
entrefino c/ 37 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças de pano mais que ordinário c/ 
497 c.os; 5 peças de pano entrefino c/ 
154 c.os; 1 peça de pano fino c/ 21 
c.os; 14 peças de casimira c/ 313 c.os; 
1 fardo c/ 13 peças de baeta comum c/ 
646 c.os; 19 peças de durante comum; 
1 fardo c/ 13 peças de baeta comum c/ 
645 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 48 
c.os; 1 fardo c/ 13 peças de baeta c/ 

336$030       " Ber.m amer. 
Suzana & Polly 
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644 c.os; 1 peça de baetilha ordinária 
c/ 60 c.os; 1 peça de crepe preto c/ 82 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
ordinário c/ 228 c.os; 2 peças de pano 
mais que ordinário c/ 284 c.os; 2 peças 
de pano entrefino c/ 28 c.os; 4 peças 
de baetão mais que ordinário c/ 105 
c.os; 1 peça de baetão escarlate c/ 38 
c.os; 1 peça de retina comum c/ 38 
c.os; 8 peças de cisne c/ 72 c.os; 12 
barris c/ 62 @ e 24 arráteis de pregos 

      " George Hewson 1 caixote c/ 4 peças de esguião fino c/ 
80 varas; 1 peça de cambraia superfina 
c/ 6 varas; 1 caixote c/ 24 dúzias de 
garfos e facas c/ cabo de osso; 6 barris 
de pregos c/ 51 @; 4 barris c/ 1 @ de 
alvaiade, 1 de ocre, 1 de zarcão e 1 de 
roxo terra 

43$816       "       " 

9 Dez. Guilherme 
Brander 

18 @ de chumbo em banda; 2 peças 
de linhagem c/ 48 varas; 5 barris de 
pregos c/ 13 @ e 24 arráteis; 18 golas 
de latão para militar; 3 quartos c/ 3 
sinos 

58$032       "       " 

      " Diogo Cockburn 400 @ de bacalhau; 4 caixote e 1 
barril c/ ferragens; 1 barril de pregos 
c/ 8 @ e meia 

97$200       "       " 

      "       " 1 fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
742 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 50 
c.os; 1 peça de baeta escarlate c/ 50 
c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 750 c.os; 1 peça de baeta 
escarlate c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baeta comum c/ 744 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 49 c.os; 1 peça 
de baeta escarlate c/ 49 c.os; 1 fardo c/ 
15 peças de baeta c/ 740 c.os; 1 peça 
de baeta escarlate c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 
15 peças de baeta comum c/ 751 c.os; 
1 peça de baeta rosa c/ 50 c.os; 1 peça 
de baeta escarlate c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 
15 peças de baeta comum c/ 750 c.os; 
1 peça de baeta escarlate c/ 50 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 49 c.os; 1 fardo 
c/ 63 cobertores de papa marca 
pequena; 61 cobertores de papa marca 
grande; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
ordinário c/ 217 c.os; 7 peças de pano 
mais que ordinário c/ 254 c.os; 1 fardo 
c/ 12 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 273 c.os; 5 peças de retina 
comum c/ 84 c.os; 5 peças de retina 
escarlate c/ 70 c.os; 1 fardo c/ 11 
peças de pano mais que ordinário c/ 
380 c.os; 6 peças de pano fino c/ 6 
c.os; 4 peças de pano superfino c/ 86 
c.os; 1 fardo c/ 65 peças de durante 
comum; 5 peças de durante rosa; 5 
peças de durante escarlate; 1 fardo c/ 
20 peças de serafina; 1 fardo c/ 10 
peças de tripe c/ 500 c.os 

447$556       "       " 
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10 Dez. Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 9 peças de baeta comum c/ 
446 c.os; 1 peça de baeta escarlate c/ 
49 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
comum c/ 493 c.os; 1 fardo c/ 9 peças 
de baeta comum c/ 445 c.os; 1 peça de 
baeta preta c/ 49 c.os; 1 peça de retina 
comum c/ 34 c.os; 1 fardo c/ 10 peças 
de baeta c/ 492 c.os; 1 fardo c/ 4 peças 
de pano fino c/ 74 c.os; 9 peças de 
pano superfino c/ 146 c.os; 10 peças 
de casimira c/ 256 c.os; 6 peças de 
cisne c/ 137 c.os; 1 fardo c/ 13 peças 
de pano mais que ordinário c/ 316 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
ordinário c/ 312 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de pano mais que ordinário c/ 
136 c.os; 5 peças de pano entrefino c/ 
114 c.os; 1 peça de pano fino c/ 24 
c.os; 1 fardo c/ 19 peças de durante; 1 
peça de crepe preto c/ 84 c.os; 1 peça 
de baetilha c/ 86 c.os; 1 fardo c/ 3 
peças de pano ordinário c/ 90 c.os; 10 
peças de pano mais que ordinário c/ 
270 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
ordinário c/ 309 c.os; 1 caixote c/ 2 
peças de pelúcia de lã c/ 56 c.os; 6 
barris de pregos c/ 43 @ 

272$811 (Londres) Chalupa ingl. 
Guilherme 

      " Hickling & 
Anglin 

30 barris c/ 153 @ e meia de pregos 73$680 (Londres) Ber.m amer. 
Hector 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 71 dos Direitos Reais, 1803. 
 

QUADRO V 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1804 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

18 Fev. Hickling & 
Anglin 

3 caixotes de bacalhau c/ 11 @ $660 (Boston) Ber.m amer. 
Hector 

      " João José da 
Silva Loureiro 

1 caixote de medicamentos 6$000 Londres Escuna amer. 
Filho da Viúva 

3 Mar. João Carlos 
Scholtz 

1 paca de linho c/ 11 @ e meia; 
41.190 pés de tabuado 

76$442 (?) Galeota din. 
Expedição 

      " Hickling & 
Anglin 

4 caixotes c/ 13 @ de bacalhau $780 (Boston) Ber.m amer. 
Acron 

8 Mar.  Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 5 peças de baetão ordinário 
c/ 198 c.os; 5 peças de baetão 
escarlate c/ 206 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano mais que ordinário c/ 
402 c.os; 6 peças de casimira c/ 201 
c.os; 1 fardo c/ 2 peças de baetão 
escarlate c/ 77 c.os; 2 peças de baetão 
comum c/ 78 c.os; 6 peças de pano 
entrefino c/ 226 c.os 

135$305 Londres Galeota sueca 
Florigund 

      " Guilherme 
Brander 

1 pacote c/ 38 peças de cetim de lã de 
salpicos; 18 peças de camelão estreito; 
1 pacote c/ 4 peças de cetim de lã de 
salpicos 

72$000       "       " 

      "       " 1 fardo c/ 4 peças de casimira c/ 178 
c.os 

21$440 (Londres) Ber.m amer. 
Despacho 

      " Manuel Guedes 
de Morais 

1 caixote de medicamentos 3$000 Londres Galera sueca 
Florigund 
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13 Mar. Brander & Adam 1 pacotes c/ 16 peças de linhagem c/ 
654 varas; 6 sacos c/ 30 @ de pregos; 
13 barris de alcatrão; meio barril de 
breu; 1 caixote c/ 30 vidros para luzes 
de escritório; 20 molhos c/ 240 rodas 

28$152       "       " 

20 Mar. Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

4 cx.s açúcar mascavado c/ 148 @; 7 
cx.s açúcar branco c/ 282 @ e meia 

149$269 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

3 cx.s açúcar mascavado c/ 98 @ e 8 
arráteis; 3 cx.s açúcar branco c/ 120 @ 
e 20 arráteis 

71$500       "       " 

9 Mai. Cláudio Jardiné 1 fardo c/ 6 peças de baetão ordinário 
c/ 316 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de 
baetão mais que ordinário c/ 356 c.os; 
1 fardo c/ 10 peças de droguete castor 
c/ 394 c.os; 2 peças de droguete 
escarlate c/ 78 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de baeta comum c/ 389 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 86 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de baeta comum c/ 324 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 88 c.os; 1 fardo 
c/ 4 peças de pano ordinário c/ 126 
c.os; 4 peças de pano mais que 
ordinário c/ 154 c.os; 4 peças de pano 
entrefino c/ 76 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de pano superfino c/ 212 c.os; 5 peças 
de pano fino c/ 141 c.os; 1 fardo c/ 2 
peças de pano ordinário c/ 72 c.os; 4 
peças de pano entrefino c/ 113 c.os; 1 
fardo c/ 2 peças de pano fino c/ 42 
c.os; 2 peças de baetilha c/ 125 c.os; 1 
fardo c/ 11 peças de casimira comum 
c/ 442 c.os; 1 caixote c/ 58 peças de 
durante; 6 peças de durante rosa ; 4 
peças de durante escarlate; 2 peças de 
camelão 

366$238 (Londres) Escuna port. 
Funchalemse 

      " Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 5 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 190 c.os; 1 peça de baetão 
escarlate c/ 40 c.os; 1 fardo c/ 2 peças 
de baetão entrefino c/ 48 c.os; 1 peça 
de pano mais que ordinário c/ 50 c.os; 
2 peças de pano entrefino c/ 32 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de casimira comum c/ 
152 c.os 

53$473       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 4 peças de lona 3$200       "       " 

      " George Hewson 20 barrias de arenques; 6 barris de 
manteiga c/ 12 @; 12 queijos c/ 7 @ e 
meia; 23 canastras de loiça de pó de 
pedra; 28 volumes de bacalhau c/ 96 
@; 12 presuntos c/ 9 @ 

130$024 (?) Ber.m ingl. Eliza 

      " Thomas Kenyon 313 @ de bacalhau; 2 quartos c/ 24 
redomas de vidro para peixes, 108 
garrafas brancas de meia canada, 192 
copos de meio quartilho, 240 copos de 
cálice; 1 canastra c/ 12 frascos de 2 
canadas, 36 garrafões de canada e 
meia,; 1 canastra c/ 72 frascos de 
canada e meia, 24 garrafões de 
canada; 3 barris c/ 30 @ de chumbo 

42$040 (Londres) Ber.m din. 
Helena 
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para caça; 1 caixote c/ 36 ratoeiras; 2 
balanças pequenas em cobre 

11 Mai. Cláudio Jardiné 30 barris de pregos c/ 176 @; 20 jarros 
c/ 80 canadas de óleo de linhaça; 700 
panelas de ferro c/ 272 @; 1 barril c/ 
15 @ e meia de alvaiade grossa 

149$920 Londres Eascuna port. 
Funchalense 

      " Thomas Kenyon 1 fardo c/ 10 peças de baeta c/ 1.117 
c.os; 1 peça de baeta preta c/ 112 c.os; 
1 peça de serafina comum; 1 fardo c/ 7 
peças de baeta comum c/ 800 c.os; 1 
fardo c/ 7 peças de serafina comum c/ 
796 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de serafina 
preta c/ 360 c.os; 2 peças de serafina 
comum c/ 120 c.os; 1 fardo c/ 16 
peças de baetilha c/ 960 c.os; 1 fardo 
c/ 2 peças de pano fino c/ 50 c.os; 1 
fardo c/ 2 peças de cisne c/ 57 c.os; 1 
fardo c/ 5 peças de cisne c/ 142 c.os; 1 
fardo c/ 5 peças de cisne c/ 125 c.os; 
30 canastras de loiça de pó de pedra 

240$280       " Ber.m din. 
Helena 

12 Mai. Cláudio Jardiné 33 canastras e 11 quartos de loiça de 
pó de pedra 

217$590       " Escuna port. 
Funchalense 

18 Mai. Hickling & 
Anglin 

25.000 pés de tabuado 45$000 (Boston) Ber.m amer. 
Acron 

      " Guilherme 
Harding Read 

6 peças de cabo c/ 33 @; 7 barris de 
alcatrão 

8$800 (?) Ber.m port. 
Voador 

20 Mai. Guilherme 
Brander 

12 barris de pregos c/ 44 @ 21$120 (Londres) Ber.m amer. 
Despacho 

      " Manuel Pereira 
Jardim 

4 barris de pregos c/ 22 @ 10$560 Londres Escuna port. 
Funchalense 

      " Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 10 peças de baeta comum c/ 
503 c.os; 1 peça de baeta berne c/ 49 
c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 49 c.os; 1 
fardo c/ 11 peças de baeta comum c/ 
548 c.os; 1 peça de baeta berne c/ 50 
c.os; 1 fardo c/ 11 peças de baeta 
comum c/ 549 c.os; 1 fardo c/ 4 peças 
de sarja preta comum; 18 peças de 
durante ; 18 peças de durante berne; 2 
peças de durante rosa; 24 cobertores 
de papa grandes; 24 cobertores de 
papa pequenos 

100$595       " Ber.m ingl. Anna

1 Jun. Miguel Angelo 
Martins 

7 canastras de loiça de pó de pedra 31$720       " Ber.m port. 
Lebre 

13 Ago. Luís Caetano 
Tavares 

1 cara de açúcar c/ 1 @; 38 peles de 
veado; 16 meios de sola; 22 meios de 
sola 

6$760 Pernambuco Ber.m port. 
Cipião 

      " Manuel de Sousa 
Franco 

2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

      " António 
Rapazote 
Ferreira 

2 fechos de açúcar branco c/ 9 @; 2 
embrulhos c/ 5 @ 

5$600       "       " 

      " Miguel Cabral de 
Medeiros 

6 surrões de cera amarela c/ 33 @ e 
meia 

34$304       "       " 

      " Rosa Caetana 1 fecho de açúcar branco c/ 3 @; 2 
meias caras de açúcar branco c/ 1 @ 

1$600       "       " 

      " Alf.s José 
Francisco do 
Rego 

1 fecho de açúcar branco c/ 7 @ e 
meia 

3$000       "        " 
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      " Francisco de 
Medeiros 

57 peles de veado 1$710       "       " 

      " Pedro Borges 4 caras de açúcar 1$600       "       " 

      " Miguel Cabral 1 surrão de cera amarela c/ 5 @; 2 
caras de açúcar c/ 2 @; 124 peles de 
veado 

9$640       "       " 

      " Pedro Borges 346 peles de veado; 240 peles de 
veado; 200 peles de veado 

23$580       "       " 

      " João Bento 
Ferreira 

300 peles de veado; 17 peles de veado; 
11 caras e 5 meias caras de açúcar c/ 
13 @ e meia 

17$910       "       " 

      " Bernardo 
António Soares 
de Medeiros 

2 sacas de algodão em pluma c/ 6 @ e 
meia; 1 cara de açúcar c/ 1 @ 

5$392       "       " 

      " Manuel Pereira 
da Silva 

39 peles de veado 1$170       "       " 

      " Francisco 
Ferreira 

18 meios de sola 3$060       "       " 

      " Manuel Pereira 
da Silva 

12 meios de sola 1$680       "       " 

      " João Bento 
Ferreira 

3 embrulhos de algodão em pluma c/ 1 
@ e meia; 3 ancorotes de mel de cana 
c/ 2 almudes 

1$392       "       " 

      " José Carvalho 
Cordeiro 

93 meios de sola 13$020       "       " 

14 Ago. Manuel José de 
Medeiros 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " António Furtado 26 meios de sola; 3 caras de açúcar c/ 
3 @ 

4$840       "       " 

      " Francisco 
Ferreira 

41 meios de sola 5$740       "       " 

      " José de Sousa 1 barril de aguardente c/ 4 almudes; 6 
meios de sola; 8 peles de veado 

2$040       "       " 

      " João Botelho 
Neves 

1 fecho de açúcar branco c/ 6 @ e 30 
libras 

2$775       "       " 

      " Manuel Pereira 
da Silva 

4 meios de sola $560       "       " 

16 Ago. Maria de 
Medeiros 

11 meios de sola 1$540       "       " 

      " Joaquim José 12 caras de açúcar c/ 12 @; 1 
embrulho c/ meia @ de algodão em 
pluma; 2 meios de sola 

5$464       "       " 

      " Francisco 
Ferreira 

23 meios de sola 3$220       "       " 

      " Miguel Cabral 31 meios de sola 4$340       "       " 

      " Francisco 
Ferreira Cabral 

2 meios de sola $280       "       " 

      " António de 
Oliveira Cazeiro 

5 meios de sola $700       "       " 

      " Francisco 
Ferreira 

2 pedras de amolar $200       "       " 

17 Ago. António José da 
Silva Novais 

1 caixote c/ 2 @ e meia de açúcar 
branco; 1 caixote c/ 4 @ de doce; 20 
@ de cera amarela; 380 peles de 
veado 

34$340       "       " 

      " Manuel de 
Campos 

22 meios de sola 3$080       "       " 
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      " João Bento 
Ferreira 

4 barris de aguardente c/ 16 almudes; 
59 meios de sola 

12$100       "      " 

      " Bernardo 
António Soares 

6 meios de sola $840       "       " 

      " Joaquim Moreira 
dos Santos 

6 meios de sola $840       "       " 

      " António José da 
Mota 

268 meios de sola 37$520       "       " 

      "       " 1 escravo de nome José; 887 peles de 
veado 

36$610       "       " 

18 Ago. Domingos 
Fernandes 

130 meios de sola 18$200       "       " 

      " António Furtado 24 meios de sola 3$360       "       " 

      " Manuel Inácio de 
Sousa 

4 meios de sola $560       "       " 

      " Joaquim Moreira 
dos Santos 

94 meios de sola 13$160       "       " 

      " José Carvalho 
Cordeiro 

7 meios de sola $980       "       " 

      " António da 
Silveira 

1 barril de arroz c/ 5 @ e meia $528       "       " 

      " Luís Francisco 
do Rego 

2 meias caras de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " Dr. José Xavier 
Pereira 

1 barril de arroz c/ 5 @; 10 meios de 
sola 

1$880       "       " 

      " José de Medeiros 27 peles de veado; 36 meios de sola; 1 
saca de algodão em pluma c/ 1 @ e 
meia 

7$002       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

5 meios de sola; 2 caras e meia de 
açúcar c/ 2 @ e meia 

1$700       "       " 

20 Ago. José Inácio 
Moreira 

48 meios de sola 6$720       "       " 

      "       " 18 meios de sola 2$520       "       " 

      " P.e Manuel de 
Melo 

14 meios de sola 1$960       "       " 

      " José Gomes 6 meios de sola; 14 peles de veado 1$260       "       " 

      " Francisco 
Alvares da Silva 

200 meios de sola 28$000       "       " 

22 Ago. P.e Manuel de 
Melo 

1 caixotinho c/ 2 @ de açúcar branco $800       "       " 

      " Manuel da Costa 
Coelho 

184 meios de sola 25$760       "       " 

      " Matias Vieira da 
Silva 

6 meios de sola $840       "       " 

      " Dr. José Xavier 
Pereira 

1 barril de mel c/ 2 almudes $240       "       " 

23 Ago. Joaquim da 
Costa Figueiredo 

134 meios de sola 18$760       "       " 

      " Manuel da Costa 
Coelho 

5 pipas de aguardente  24$000       "       " 

24 Ago. Joaquim da 
Costa de 
Figueiredo 

27 peles de veado; 4 meios de sola 1$370       "       " 

      " António José de 
Sá 

230 meios de sola; 1 fecho de açúcar 
branco c/ 7 @ e meia 

35$200        "       " 



 221

      " Domingos José 
Barbosa 

5 pipas de aguardente de cana c/ 96 
almudes 

23$040       "       " 

      " Joaquim da 
Costa Figueiredo 

15 meios de sola 2$100       "       " 

      " José Carvalho de 
Sousa 

174 meios de sola; 1 cara de açúcar c/ 
1 @; 1 pedra de amolar 

24$860       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

1 meios de sola $140       "       " 

25 Ago. João Carlos 
Scholtz 

27 caixotes de pregos c/ 113 @ e 
meia; 3.040 pés de tabuado 

59$952 Londres Galeota din. 
Huisen 

      "       " 5 molhos c/ 61 arcos de ferro para 
tonel 

1$830       "       " 

      " André de Teves 
Raposo 

7 caras de açúcar c/ 7 @; 2 pedras de 
mó 

3$000 Pernambuco Ber.m port. 
Cipião 

      " José da Silva 8 meios de sola 1$120       "       " 

      " João Bento 
Ferreira 

13 meios de sola; 1 cara de açúcar  c/ 
1 @ 

2$220       "       " 

      " Joaquim Moreira 
dos Santos 

10 barris de aguardente de cana c/ 39 
almudes; 1 saco de algodão c/ 1 @ 

10$128       "       " 

28 Ago. P.e Borges 132 meios de sola; 1 tábua 18$780       "       " 

      " D. Sebastiana 
Margarida de 
Melo 

1 cx.s de açúcar branco c/ 48 @ e 
meia 

19$400       "       " 

      " José de Medeiros 2 meios de sola $280       "       " 

      " Francisco 
Manuel Tavares 

600 meios de sola 84$000       "       " 

      " João José dos 
Ramos 

6 tábuas de costado 6$000       "       " 

      " Alf.s Manuel 
José Soares 

4 meios de sola $560       "       " 

30 Ago. António Martins 1 cx. açúcar branco c/ 44 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 45 @ 

24$800       "       " 

      " Miguel Cabral 3 meios de sola $420       "       " 

      " P.e Manuel de 
Melo 

2 meios de sola $280       "       " 

      " António José 
Lopes 

11 meios de sola; 1 pedra de amolar 1$640       "       " 

      " Manuel de Paiva 1 cx. c/ 23 @ de açúcar branco 9$200       "       " 

      " Francisco de 
Melo 

22 meios de sola 3$080       "       " 

3 Set. Manuel de 
Medeiros 

18 pipas de azeite de peixe c/ 360 
almudes 

172$800       "       " 

      " Joaquim da 
Costa de 
Figueiredo 

1 quarto c/ 14 almudes de azeite de 
peixe 

6$720       "       " 

      " Pedro José 
Travassos 

25 eixos 3$000       "       " 

4 Set. João José da 
Silva Loureiro 

11 cestos de queijos c/ 56 @ 17$920 Londres Ber.m amer. 
Despacho 

      " Guilherme 
Brander 

1 fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
801 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 797 c.os; 4 barris de pregos 
c/ 15 @ e meia 

64$968       "       " 
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      " Hickling & 
Anglin 

140.000 pés de tabuado; 2 madres de 
pinho; 3 barris de azeite de peixe c/ 12 
almudes 

260$160 Boston Galera amer. 
Hermione 

5 Set.       " 18 pipas c/ 180 fangas de carvão de 
pedra 

14$400 Londres Ber.m amer. 
Despacho 

      " João José da 
Silva Loureiro 

3 caixotes e 1 barril c/ medicamentos 17$280       "       " 

6 Set. Gil Gago da 
Camara 

42 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
fardo c/ 4 peças de baeta comum c/ 
237 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de baeta c/ 
232 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de baeta c/ 
168 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de baeta c/ 
242 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de baeta c/ 
340 c.os; 9 barris c/ vidros 

251$487 Madeira Ber.m port. 
Conde de 
Almada 

22 Set. Domingos José 
Barbosa 

6 sacas de algodão em pluma c/ 26 @ 19$968 Pernambuco Ber.m port. 
Cipião 

2 Out. António João 
Senra 

74 meios de sola 10$360       "       " 

      " Hickling & 
Anglin 

899 pacas de linho c/ 3.376 @; 3 
peças para toalhas c/ 60 varas de meia 
largura; 2 peças de linhagem c/ 60 
varas; 500 pés de tabuado 

682$820 S. 

Petersburgo 

Ber.m amer. 
Guilherme 

3 Out. Guilherme 
Harding Read 

86 pacas de linho c/ 331 @ e 26 libras; 
50 molhos c/ 12.000 arcos de pau; 12 
barris de pólvora c/ 37 @; 4 cestos de 
queijos c/ 5 @; 6 barris de pregos c/ 
39 @; 1 barril de chumbo de caça c/ 7 
@; 17 cascos de azeite de peixe c/ 192 
almudes; 1 fardo c/ 17 peças de pano 
mais que ordinário c/ 494 c.os; 1 fardo 
c/ 14 peças de pano entrefino c/ 486 
c.os; 2 peças de pano superfino c/ 40 
c.os; 3 fardos c/ 40 peças de baeta 
comum c/ 1.960 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de meia retina c/ 733 c.os; 10 
peças de sarja preta c/ 400 c.os; 25 
peças de durante comum 

462$418 Londres Ber.m ingl. Anne

      " Hickling & 
Anglin 

1 caixote c/ 30 peças de esguião  c/ 
597 varas; 29 peças de cabo c/ 68 @; 
5 barris de manteiga c/ 11 @; 13 pacas 
de linho c/ 68 @ e meia 

83$267 Belfast Ber.m ingl. 
Industria 

14 Out.       " 1 barril e 1 embrulho c/ ferragens; 6 
caixotes c/ 300 vidros de meia folha; 4 
barris de alvaiade grossa c/ 14 @; 1 
caixote c/ 1 trem de chá dobrado; 1 
barril de ocre c/ 11 @;  

29$872 Madeira Escuna port. 
Maria 

12 Nov.       " 18 canastras de loiça de pó de pedra 76$395 Liverpool Chalupa ingl. 
(Landsdale) 

27 Dez. António José de 
Vasconcelos 

20 cascos c/ 400 almudes de azeite de 
peixe 

192$000 Madeira Ber.m port. 
Voante 

      " João Leocádio 
Vieira 

1 fardo c/ 2 peças de pano fino c/ 30 
c.os; 1 peça de pano superfino c/ 21 
c.os; 2 peças de baetão ordinário c/ 56 
c.os 

14$079 Londres Ber.m ingl. Little

      " Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 16 peças de pano mais que 
ordinário c/ 868 c.os; 1 fardo c/ 2 
peças de pano superfino c/ 44 c.os; 5 
peças de droguete c/ 197 c.os; 12 
peças de cetim de lã lavrado; 12 peças 
de camelão comum; 11 peças de 

637$563       "       " 
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casimira c/ 144 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão mais que ordinário c/ 
276 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
fino c/ 96 c.os; 3 peças de pano 
ordinário c/ 120 c.os; 9 peças de pano 
mais que ordinário c/ 378 c.os; 1 fardo 
c/ 11 peças de pano ordinário c/ 405 
c.os; 7 peças de pano mais que 
ordinário c/ 297 c.os; 1 fardo c/ 18 
peças de pano mais que ordinário c/ 
674 c.os; 1 fardo c/ 14 peças de baeta 
c/ comum c/ 683 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de baeta c/ 582 c.os; 1 peça de 
baeta preta c/ 51 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 51 c.os; 1 fardo c/ 13 peças de 
baeta comum c/ 626 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 49 c.os; 1 fardo c/ 36 
cobertores de papa grandes; 36 
cobertores de papa menores; 36 
cobertores e papa pequenos; 1 fardo c/ 
5 peças de pano mais que ordinário c/ 
260 c.os; 11 peças de pano entrefino 
273 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de baetão 
mais que ordinário c/ 334 c.os; 1 fardo 
c/ 63 peças de durante; 2 peças de 
durante rosa; 1 fardo c/ 5 peças de 
pano entrefino c/ 206 c.os; 3 peças de 
pano ordinário c/ 509 c.os; 1 caixote c/ 
2 peças de pelúcia c/ 94 c.os; 10 barris 
de pregos c/ 73 @ e meia 

29 Dez. Caetano José de 
Mesquita 

1 fardo c/ 3 peças de baeta comum c/ 
656 c.os; 2 peças de baeta colxestre c/ 
94 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 51 
c.os; 1 fardo c/ 13 peças de baeta 
comum c/ 636 c.os; 1 peça de baeta 
escarlate c/ 49 c.os; 3 peças de baetão 
ordinário c/ 106 c.os; 1 fardo c/ 4 
peças de pano superfino c/ 153 c.os; 6 
peças de pano ordinário c/ 237 c.os; 4 
peças de casimira comum c/ 154 c.os; 
3 caixotinhos c/ ferragens 

159$476       "       " 

      " George Hewson 1 fardo c/ 3 peças de baeta comum c/ 
668 c.os; 1 peça de baeta preta c/ 53 
c.os; 2 peças de casimira c/ 53 c.os; 1 
fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
783 c.os; 1 peça de baeta escarlate c/ 
52 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 752 c.os; 1 peça de baeta 
escarlate c/ 52 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baeta comum c/ 774 c.os; 1 
peça de baeta escarlate c/ 52 c.os; 1 
fardo c/ 13 peças de baeta comum c/ 
672 c.os; 1 peça de baeta preta c/ 53 
c.os; 5 peças de tripe comum c/ 248 
c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 757 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 53 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de 
baeta comum c/ 782 c.os; 1 peça de 
baeta escarlate c/ 52 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baeta comum c/ 778 c.os; 1 

1:446$165       "       " 
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peça de baeta rosa c/ 53 c.os; 1 fardo 
c/ 15 peças de baeta comum c/ 775 
c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 52 c.os; 1 
fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
783 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 50 
c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 774 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 53 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de 
baeta comum c/ 783 c.os; 1 fardo c/ 1 
peça de baeta rosa c/ 53 c.os; 1 fardo 
c/ 7 peças de casimira c/ 258 c.os; 2 
peças de gala preta; 2 peças de sarja 
fina; 5 peças de camelão; 34 
cobretores de papa pequenos; 14 
cobertores de papa grandes; 1 fardo c/ 
10 peças de baetão c/ 358 c.os; 1 fardo 
c/ 7 peças de pano ordinário c/ 290 
c.os; 4 peças de pano mais que 
ordinário c/ 190 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano ordinário c/ 394 c.os; 1 
fardo c/ 9 peças de pano superfino c/ 
185 c.os; 3 peças de pano fino c/ 82 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano mais 
que ordinário c/ 281 c.os; 1 fardo c/ 60 
peças de durante; 2 peças de durante 
carmesim; 4 peças de durante rosa; 1 
fardo c/ 6 peças de serafina; 14 peças 
de droguete c/ 541 c.os; 1 peça de 
droguete escarlate c/ 38 c.os; 2 peças 
de baetilha fina c/ 126 c.os; 1 fardo c/ 
3 peças de pano mais que ordinário c/ 
146 c.os; 3 peças de pano fino c/ 65 
c.os; 1 pacote c/ 2 peças de baetão 
ordinário c/ 65 c.os; 1 pacote c/ 6 
peças de durante; 1 fardo c/ 13 peças 
de durante comum; 1 peça de durante 
rosa; 2 peças de serafina comum; 8 
peças de baeta comum c/ 402 c.os; 1 
peça de durante escarlate; 1 peça de 
baeta rosa c/ 51 c.os; 2 peças de baeta 
colxestre c/ 98 c.os; 1 peça de baetilha 
fina c/ 62 c.os; 8 cobertores grandes; 6 
cobertores pequenos; 2 peças de 
casimira comum c/ 81 c.os; 1 peça de 
sarja preta; 2 peças de droguete 
comum c/ 66 c.os; 1 peça de sarja; 2 
peças de camelão; 1 peça de droguete 
castor c/ 40 c.os; 2 cx.s c/ 23 canastras 
de queijos c/ 132 @; 40 barris de 
pregos c/ 250 @; 3 caixotinhos c/ 450 
folhas de flandres; 10 caixotes c/ 
2.000 vidros de meia folha; 3 caixotes 
c/ 220 vidros de folha; 2 caixotes c/ 2 
jogos de loiça de pó de pedra para 
mesa c/ 200 peças cada; 1 caixote c/ 
várias ferragens; 232 fardos de linho 
c/ 826 @; 9 cascos de azeite de peixe 
c/ 160 almudes; 2 cascos c/ óleo de 
linhaça c/ 30 almudes; 9 canastras de 
loiça de pó de pedra; 1 canastra c/ 180 
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garrafas pretas; 14 canastras de vidros 
de diferentes qualidades e tamanhos: 4 
caixotes de vária ferragem; 1 caixote 
c/ 3 aparelhos de chá dourados c/ 24 
peças cada 

      " Diogo Cockburn 1 fardo c/ peças de baeta comum c/ 
668 c.os; 1 peça de baeta berne c/ 50 
c.os; 1 fardo c/ 14 peças de baeta 
comum c/ 685 c.os; 1 peça de baeta 
escarlate c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 3 peças 
de baeta comum c/ 649 c.os; 1 peça de 
baeta berne c/ 50 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 51 c.os; 1 fardo c/ 14 peças de 
baeta  comum c/ 681 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 51 c.os; 13 peças de 
baeta comum c/ 641 c.os; 1 peça de 
baeta escarlate c/ 55 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças de baeta c/ 686 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 48 c.os; 14 peças de 
baeta comum c/ 687 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças de baeta comum c/ 652 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 50 c.os; 1 fardo 
c/ 15 peças de serafina comum; 1 
fardo c/ 6 peças de serafina comum c/ 
212 c.os; 4 peças de serafina escarlate 
c/ 146 c.os; 1 fardo c/ 20 peças de 
pano ordinário c/ 400 c.os; 3 peças de 
pano ordinário c/ 236 c.os; 5 peças de 
pano fino c/ 90 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão mais que ordinário c/ 
237 c.os; 70 peças de durante comum; 
5 peças de durante escarlate; 5 peças 
de durante escarlate; 1 fardo c/ 60 
cobertores de papa grandes; 5 barris 
de pregos c/ 37 @ e meia 

830$722 Londres Chalupa prus. 
Rei da Prússia 

      " Guilherme 
Brander 

18 canastras de loiça de pó de pedra; 2 
barris de pregos c/ 7 @ 

75$720 Liverpool Ber.m port. Sr. 
Jesus do Bonfim 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 73 dos Direitos Reais, 1804. 
 

QUADRO VI 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1805 

 
Data Despachante Artigos Direitos Destino Navio 

11 Jan. Ivens & Burnett 1 cx. c/ 18 guardações lisas; 1 fardo c/ 
13 peças de baetão fino c/ 512 c.os; 1 
fardo c/ 24 peças de casimira comum 
c/ 1.026 c.os; 3 peças de casimira 
escarlate c/ 105 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de cetim de lã riscado; 6 peças 
de camelão estreito; 39 peças de 
durante comum; 6 peças de durante 
carmesim; 2 peças de tripe comum c/ 
38 c.os; 1 fardo c/ 5 peças de pano 
ordinário c/ 244 c.os; 4 peças de pano 
mais que ordinário c/ 167 c.os; 1 fardo 
c/ 2 peças de pano ordinário c/ 85 c.os; 
3 peças de pano mais que ordinário c/ 
178 c.os; 3 peças de pano entrefino c/ 
110 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de pano 

518$942 Londres Galera sueca 
Adolfo 
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superfino c/ 106 c.os; 3 peças de pano 
fino c/ 82 c.os; 3 peças de crepe 
comum c/ 182 c.os; 1 peça de baetão 
fino c/ 22 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de 
pano entrefino c/ 82 c.os; 6 peças de 
pano ordinário c/ 322 c.os; 1 fardo c/ 
24 cobertores de papa pequenos; 24 
cobertores de papa maiores; 24 
cobertores de papa grandes; 1 fardo c/ 
3 panos finos c/ 54 c.os 

      " RobertoBostok 1 fardo c/ 3 peças de pano superfino c/ 
96 c.os; 3 peças de pano ordinário c/ 
184 c.os 

41$760       "       " 

1 Fev. João Carlos 
Scholtz 

1 fardo c/ 3 peças de baeta comum c/ 
145 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de baeta 
comum c/ 96 c.os; 1 fardo c/ 9 peças 
de baeta comum c/ 442 c.os; 1 fardo c/ 
13 peças de baeta c/ 644 c.os; 1 fardo 
c/ 4 peças de baeta c/ 194 c.os; 1 peça 
de baeta colxestre c/ 47 c.os; 1 peça de 
baeta preta ordinária c/ 49 c.os; 1 
fardo c/ 2 peças de baeta comum c/ 94 
c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baeta 
comum c/ 444 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta comum c/ 497 c.os; 1 
fardo c/ 1 peça de baeta colxestre c/ 47 
c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baeta 
comum c/ 340 c.os; 1 peça de baeta 
preta ordinária c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 57 
peças de durante comum; 3 peças de 
durante carmesim; 1 fardo c / 7 peças 
de baetão comum c/ 125 c.os; 2 peças 
de pano ordinário c/ 28 c.os; 1 fardo c/ 
18 peças de pano mais que ordinário c/ 
263 c.os; 1 fardo c/ 20 peças de saeta 
comum; 1 fardo c/ 23 peças de 
droguete c/ 925 c.os; 5 peças de 
serafina comum; 1 fardo c/ 7 peças de 
baetão mais que ordinário; 1 fardo c/ 3 
peças de pano ordinário c/ 44 c.os; 6 
peças de pano mais que ordinário c/ 89 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de serafina 
lavrada c/ 444 c.os; 24 cobertores de 
papa pequenos; 12 cobertores de papa 
grandes; 1 fardo c/ 96 peças de 
durante comum; 4 peças de durante 
rosa; 1 fardo c/ 20 peças de camelão 
estreito; 16 peças de cetim de lã 
lavrado; 10 peças de droguete rei; 10 
peças de droguete carmesim; 1 fardo 
c/ 8 peças de baetão entrefino c/ 190 
c.os; 5 peças de cisne c/ 85 c.os; 1 
fardo c/ 22 peças de pano ordinário c/ 
324 c.os; 3 peças de retina c/ 44 c.os; 
7 peças de casimira c/ 146 c.os; 1 peça 
de pano superfino c/ 17 c.os; 1 peça de 
pano superfino escarlate c/ 21 c.os; 1 
peça de pano entrefino escarlate c/ 34 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de durante 
comum; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 

743$127 Londrers Galeota alem. 
Margarida 
Henrieta 
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comum c/ 732 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 48 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de 
baeta comum c/ 738 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 48 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baeta comum c/ 738 c.os; 1 
peça de baeta preta comum c/ 50 c.os; 
1 fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
727 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 48 
c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 737 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 49 c.os; 1 fardo c/ 16 peças de 
baeta comum c/ 781 c.os; 1 fardo c/ 16 
peças de baeta comum c/ 790 c.os; 1 
cx. c/ 4 peças de tripe comum c/ 188 
c.os; 6 peças de pelúcia de lã c/ 281 
c.os; 1 caixote c/ 2 balanças sem pesos

6 Fev. Ivens & Burnett 12 molhos de ferro c/ 63 @ e 24 
libras; 52 dúzias de tabuado de pinho 
de 18 palmos 

18$469 Londres Escuna sueca 
Peixe Voador 

7 Fev.       " 120 barris de sardas 72$000 Plymouth Ber.m ingl. 
Friends 

27 Fev. Hickling & 
Anglin 

10 cascos de azeite de peixe c/ 73 
almudes 

35$040 Madeira Ber.m amer. 
William 

6 Mar.       " 30 quartos de bacalhau c/ 818 @ 49$117       " Ber.m amer. 
Admitance 

9 Mar. Francisco xavier 
Teixeira 

10 canastras de loiça de pó de pedra 43$990 Liverpool Ber.m port. Sr. 
Jesus do Bonfim 

11 Mar. Hickling & 
Anglin 

43 caixotes de bacalhau c/ 151 @; 20 
barris de alcatrão; 2.500 pés de 
tabuado; 10 barris de pregos c/ 55 @ 

46$331 Boston Ber.m amer. 
Hector 

14 Mar.       " 40 caixotes de bacalhau c/ 134 @; 20 
barris de cavalas; 10 barris de azeite 
de peixe c/ 50 almudes; 1.645 aduelas 
de pipa; 16.496 pés de tabuado 

82$157 New York Escunas amer. 
Weasel 

18 Mar. José da Silva 
Loureiro 

1 fardo c/ 14 peças de baeta comum 
avariada c/ 668 c.os; 1 peça de baeta 
colxestre c/ avaria c/ 51 c.os; 1 fardo 
c/ 4 peças de pano mais que ordinário 
c/ 166 c.os; 5 peças de pano entrefino 
c/ 178 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
baetão mais que ordinário c/ 344 c.os; 
1 fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
330 c.os; 1 peça de pano ordinário 
avariado c/ 41 c.os; 1 fardo c/ 7 peças 
de baetão mais que ordinário c/ 278 
c.os; 3 peças de baetão avariado c/ 110 
c.os; 1 fardo c/ 66 peças de durante 
comum; 5 peças de durante avariado; 
4 peças de durante escarlate; 4 peças 
de durante carmesim avariado; 1 fardo 
c/ 7 peças de casimira comum c/ 280 
c.os; 10 peças de droguete rei comum; 
2 peças de droguete escarlate; 7 peças 
de droguete castor c/ 270 c.os; 1 fardo 
c/ 60 cobertores de papa pequenos; 26 
cobertores grandes; 1 fardo c/ 5 peças 
de pano entrefino c/ 250 c.os; 3 peças 
de pano mais que ordinário c/ 112 
c.os; 1 peça de pano avariado c/ 38 
c.os; 1 fardo c/ 14 peças de baeta 

353$416 Londres Galeota hamb. 
Catharina 
Dorothea 
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comum c/ 666 c.os; 1 peça de baeta 
colxestre c/ 49 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de pano ordinário c/ 308 c.os; 2 peças 
de pano mais que ordinário c/ 76 c.os; 
1 caixote de pelúcia de lã c/ 97 c.os 

      " Guilherme 
Brander 

3 barris de pregos c/ 10 @ e meia 5$040       " Ber.m prus. 
Aurora 

21 Mar. João Leocádio 
Vieira 

1 barril de pregos c/ 14 @ 6$720       " Galeota hamb. 
Catharina 
Dorothea 

      " João José da 
Silva Loureiro 

1 fardo c/ 10 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 310 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão c/ 334 c.os; 1 fardo c/ 
2 peças de baetão c/ 60 c.os; 1 fardo c/ 
20 peças de baeta comum c/ 954 c.os; 
1 embrulho c/ 2 peças de pano 
superfino c/ 34 c.os; 1 cx. c/ 36 globos 
de vidro; 1 pipa c/ 1.850 peças de 
cadarço estreito de lã; 2.550 peças de 
cadarço  largo c/ 70.125 varas 

494$767       "       " 

      " António José de 
Vasconcelos 

1 fardo c/ 3 peças de pano superfino c/ 
114 c.os; 3 peças de pano fino c/ 124 
c.os; 5 peças de pano entrefino c/ 218 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baetão 
mais que ordinário c/ 1 peça de baetão 
escarlate c/ 32 c.os; 1 fardo c/ 13 
peças de baeta c/ 628 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 46 c.os; 1 fardo c/ 41 
peças de durante comum ; 3 peças de 
durante carmesim; 1 peça de durante 
carmesim; 2 peças de saeta superfina; 
1 fardo c/ 5 peças de casimira comum 
c/ 214 c.os 

206$597       "       " 

5 Abr. Guilherme 
Brander 

35 barris de alcatrão; 25 caixotes e 3 
quartos de bacalhau c/ 181 @; 1 barril 
e 3 cx.s de cera preta c/ 6 @; 2 barris 
de linho c/ 3 @ e 24 libras; 24 barris 
de breu; 5 cascos de azeite de peixe c/ 
109 almudes; 8 barris de arenques; 6 
caixotes de velas de sebo c/ 7 @ e 12 
libras; 6.000 aduelas de barril; 12.900 
pés de tabuado 

123$969 Filadélfia Ber.m amer. 
Lilia 

20 Mai. Hickling & 
Anglin 

6 meios barris de farinha c/ 39 @ 2$340 Boston Ber.m amer. 
Robert 

15 Jun. Cláudio Jardiné 4 peças de baeta comum c/ 457 c.os; 2 
peças de baetilha comum c/ 100 c.os; 
1 fardo c/ 5 peças de baeta  comum c/ 
580 c.os; 1 fardo c/ 11 peças de pano 
ordinário c/ 508 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de pano ordinário c/ 312 c.os; 4 
peças de pano mais que ordinário; 1 
fardo c/ 8 peças de pano fino c/ 240 
c.os; 5 peças de pano superfino c/ 124 
c.os; 1 fardo c/ 5 peças de baetão 
ordinário c/ 206 c.os; 6 peças de 
casimira comum c/ 286 c.os; 2 peças 
de casimira escarlate c/ 581 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 456 c.os; 2 peças de 
baetilha entrefina c/ 165 c.os 

309$316 Londres Escuna port. 
Maria 
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18 Jun.       " 491 bandas de ferro c/ 559 @ 44$740       "       " 
22 Jun. Fernandes & 

Sousa 
684 @ e 21 libras de linho 136$931       "       " 

      " Hickling & 
Anglin 

1 barril de ocre $700       "       " 

      " Manuel Inácio de 
Sequeira 

7 barris c/ 10 almudes de aguardente; 
4 caras de açúcar branco c/ 4 @; 2 
barris de açúcar branco c/ 9 @; 102 
peles de veado; 34 meios de sola; 3 
sacos c/ 7 @ de cera bruta; 3 sacos de 
algodão em caroço c/ 5 @; 1 saco de 
algodão em pluma c/ 1 @; 100 cocos 

26$160 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " António de Melo 6 meios de sola $840       "       " 
      " Luís António 

Arnaud 
3 meios de sola; 1 cara e meia de 
açúcar c/ 1@ e meia; 12 peles de 
veado; 2 sacos de açúcar branco c/ 4 
@; 1 saca de algodão em pluma c/ 1 
@ e meia; 48 cocos 

4$372       "       " 

      " João José 
Tavares 

1 caixote e 2 caras de açúcar branco c/ 
5 @ 

2$000       "       " 

      " Manuel da 
Cunha Leite 

1 barrica de aguardente c/ 8 almudes; 
5 meios de sola 

2$620       "       " 

      " António 
Francisco 
Furtado 

2 caras de açúcar branco c/ 2 @ $800       "       " 

      " António Cordeiro 3 caras de açúcar branco c/ 3 @ 1$200       "       " 
      " Joaquim José 

Borges 
1 meio de sola; 1 cara de açúcar c/ 1 
@ 

$540       "       " 

      " António da Luz 112 meios de sola; 28 peles de veado; 
5 ancorotes de aguardente c/ 2 
almudes; 5 ancorotes de mel c/ 4 
almudes; 4 peles de camurça; 1 
caixote e 1 saca de açúcar branco c/ 10 
@; 7 caras de açúcar c/ 7 @; 1 rebolo; 
3 sacas de algodão em pluma c/ 1 @ e 
meia; algodão em caroço c/ 1 @; 3 
meio de sola 

28$064       "       " 

      " José Francisco 3 ancorotes de mel c/ 2 almudes; 2 
ancorotes de aguardente c/ 5 almudes; 
1 fecho de açúcar c/ 14 @; 2 
embrulhos de algodão em caroço c/ 2 
@; 5 meios de sola 

8$124       "       " 

25 Jun. António 
Feliciano 

3 sacas de algodão c/ 2 @ e meia; 14 
caras de açúcar branco c/ 14 @; 26 
meios de sola 

11$160       "       " 

      " António da Luz 3 meios de sola; 1 eixo $540       "       " 
      " Joaquim José 2 barris de açúcar mascavado c/ 15 @ 

e meia; 4 caras de açúcar branco c/ 4  
@; 2 sacos de algodão em pluma c/ 1 
@; 17 meios de sola; 4 peles 

7$968       "       " 

      " José Francisco 9 meios de sola 1$260       "       " 
      " Luís António 

Arnaud 
4 meios de sola $560       "       " 

      " André Teves 
Raposo 

3 gamelas de pau $400       "       " 

      " Manuel Inácio 1 cara e meia de açúcar branco c/ 1 @ 
e meia; 2 embrulhos de algodão em 
caroço c/ 1 @ e meia 

$888       "       " 

      " Manuel da 10 meios de sola; 2 caras de açúcar 9$500       "       " 
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Cunha Leite branco c/ 2 @; 10 peles; 7 paus, 1 
pranchão e 3 tábuas  

      " António da 
Silveira 

2 meias caras de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " Manuel José da 
Silva Pontes 

3 caras de açúcar branco c/ 3 @ 1$200       "       " 

      " Manuel do Rego 10 meios de sola; 3 sacas de algodão 
em pluma c/ 8 @ e meia 

7$928       "       " 

      " José de Oliveira 20 meios de sola; 2 sacas de algodão 
em pluma c/ 5 @ e meia; 1 saca de 
algodão c/ 8 @ e meia 

15$088       "       " 

26 Jun. Cap. António 
Raposo Ferreira 

1 preta Maria 10$000       "       " 

      " José de Sousa 1 preto José 10$000       "       " 
      " Jacinto Inácio da 

Silveira 
1 preto Bimbarra 10$000       "       " 

      " Verissimo 
Manuel de 
Aguiar 

1 preto Manuel 10$000       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

2 pretos Mateus e Vitória 20$000       "       " 

      " Francisco 
Manuel Tavares 

5 escravos (2 Antónios, José, Mariana 
e Teresa) 

50$000       "       " 

      " Cap. António 
Rebelo de 
Carvalho 

1 preta Maria 10$000       "       " 

      " Gabriel António 
Barbosa 

1 preto Francisco 10$000       "       " 

      " José Carlos da 
Costa Barradas 

1 preta Maria 10$000       "       " 

      " António 
Francisco 
Botelho 

1 preto Joaquim 10$000       "       " 

      " André de Teves 
rap+oso 

3 escravos Mateus, Mariana e Catarina 30$000       "       " 

      " António Raposo 1 preto Lourenço 10$000       "       " 
      " P.e Manuel de 

Jesus Machado 
1 preta Maria; 2 sacas de algodão em 
pluma c/ 2 @; 1 barril de açúcar 
branco c/ 4 @ 

13$136       "       " 

      " Manuel José de 
França 

1 saca de algodão em caroço c/ 4 @ $768       "       " 

      " Manuel Correia 1 preto Manuel 10$000       "       " 
      " Nicolau Maria 

Raposo 
4 escravos Angélica, Teresa, Maria e 
José 

40$000       "       " 

      " Luís Bernardo de 
Sousa Estrela 

1 preta Maria 10$000       "       " 

      " José de Oliveira 2 pretos Joaquim e António 20$000       "       " 
      " Dr. João Nesbit 1 preta Teresa 10$000       "       " 
      " Jacinto de Matos 1 preto Francisco 10$000       "       " 
      " António Gil 

Pacheco 
2 pretas Rosa e Maria 20$000       "       " 

      " Caetano José 
Batista 

4 escravos Joaquim, Filipe, João e 
Inácia 

40$000       "       " 

      " Manuel João do 
Canto 

1 preta Inácia 10$000       "       " 

      " Filipe António 
Brum Botelho 

2 pretas Rosa e Maria 20$000       "       " 

      " António Manuel 
Raposo 

2 pretas Ana e Engrácia 20$000       "       " 
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      " António José de 
Vasconcelos 

1 preta Teresa 10$000       "       " 

      " Sebastião de 
Arruda 

1 preta Teresa 10$000       "       " 

      " Manuel José do 
Amaral 

1 preta Engrácia 10$000       "       " 

      " António João de 
Sá 

1 preta Catarina 10$000       "       " 

      " P.e José 
Francisco de 
Brum 

1 preta Maria 10$000       "       " 

      " José Jacinto 
Andrade 
Albuquerque 

1 preta Inácia 10$000       "       " 

27 Jun. Manoel Joaquim 
de Fontes 

236 peles; 122 peles de camurça 11$960       "       " 

      " José de Medeiros 79 meios de sola; 2 sacas de algodão 
em pluma c/ 5 @ 

14$900       "       " 

      " Miguel Inácio 77 meios de sola; 4 caras e 3 meias 
caras de açúcar branco c/ 6 @ 

13$180       "       " 

      " João Borges de 
Sousa 

55 meios de sola; meia pipa de 
aguardente; 1 chaprão 

10$800       "       " 

      " Miguel Inácio 5 meios de sola; 28 libras de cera preta 1$596       "      " 
      " Venceslau 

Angelo 
3 sacas de arroz c/ 16 @ 1$596       "      " 

      " António José 4 barris de aguardente c/ 7 almudes 1$680       "       " 
1 Jul. Luís Francisco 

Martins 
95 meios de sola 13$300       "       " 

      " João de Sá 48 meios de sola 6$720       "       " 
      " José Francisco 

Pacheco 
Meia pipa de aguardente 2$400       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz (1) 

24 meios de sola; 60 sacas de algodão 
em pluma c/ 232 @ e 8 libras 

181$728       "       " 

      " André de Teves 
Botelho 

28 meios de sola; 2 embrulhos c/ 
algodão em pluma c/ 1 @ e meia 

5$072       "       " 

      " José Gomes 2 meios de sola; 1 cara de açúcar 
branco c/ 1 @ 

$680       "       " 

      " José Francisco 
do Rego 

10 caras de açúcar c/ 10 @; 18 meios 
de sola; 1 caixote e 1 barril de arroz c/ 
4 @ 

7$024       "       " 

      " Inácio José de 
Melo 

1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

      " António Araújo 
Coito 

46 meios de sola; 10 caras de açúcar c/ 
10 @ 

10$440       "       " 

      " António Manuel 
de Sousa 

145 peles de veado 4$350       "       " 

      " Luís Francisco 
Cordeiro 

3 @ de açúcar 1$200       "       " 

      " Teotónio 
Machado 

8 meios de sola; 2 caras de açúcar c/ 2 
@ 

1$980       "       " 

      " André de Araújo 1 barrica c/ 7 @ de açúcar mascavado 1$400       "       " 
2 Jul. João Borges de 

Sousa 
7 caras de açúcar branco c/ 7 @; 1 
ancorote de mel c/ 1 almude; 1 
embrulho de algodão em pluma c/ 1 @

3$688       "       " 

      " Tomás José da 
Silva 

4 tábuas de costado 1$200       "       " 

      " João de Monte 
Basto 

21 meios de sola 2$940       "       " 

      " José Francisco 1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 
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Alvares Cabral 
      " Tomé de Sousa 7 caras de açúcar c/ 7 @ 2$800       "       " 
      " Joaquim José 

Martins 
10 caras, 2 meias caras e 1 fecho de 
açúcar branco c/ 15 @; 4 sacas de 
arroz c/ 21 @ e meia 

9$562       "       " 

      " Jacinto de Matos 
Jardim 

37 @ de arroz; 525 peles de veado; 2 
sacas de algodão em pluma c/ 9 @; 3 
caras e meia de açúcar c/ 3@ e meia 

27$614       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

1 surrão de arroz c/ 7 @; 1 cara e meia 
de açúcar c/ 1 @ e meia;  1 surrão c/ 4 
alqueires de farinha 

1$432       "       " 

      " Manuel de Faria 
Mota 

6 meios de sola $840       "       " 

      " Manuel Pereira 
Jacinto 

2 @ de doce $800       "       " 

      " Manuel Pereira 6 @ e meia de açúcar; 4 peles 2$720       "       " 
      " Caetano José 

Baptista 
16 peles  $480       "       " 

      " José Medeiros 1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 
      " José Inácio 84 meios de sola 11$760       "       " 
      " Nicolau Maria 

Martins 
7 caras e 7 @ de açúcar 2$800       "       " 

      " Adriano José 230 meios de sola 2$800       "       " 
      " P.e José Inácio 2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 
      " João de Sousa 1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 
      " José Francisco 

Alvares Cabral 
1 cara de açúcar c/ 1 @ $400       "       " 

3 Jul. Manuel de Sousa 
Franco 

2 caras e 2 meias caras de açúcar; 1 
saco de algodão em caroço c/ 2 @; 6 
peles 

1$724       "       " 

      " Luís Francisco 
do Rego 

1 cara de açúcar c/ 1 @; 40 peles 1$600       "       " 

      " Manuel Nunes 
do Coito 

16 meios de sola 2$240       "       " 

      " José da Costa 
Correia 

89 meios de sola 12$460       "       " 

      " António da 
Silveira 

3 caras de açúcar c/ 3 @; 19 peles 1$770       "       " 

      " João Nunes Feliz 1 fecho e 5 caras de açúcar c/ 17 @ 6$800       "       " 
      " Bernardo 

António 
2 embrulhos c/ 2 @ de algodão em 
pluma; 2 @ de açúcar 

2$336       "       " 

      " José de Sousa 1 embrulho de algodão em caroço c/ 1 
@; 3 caras e meia de açúcar; 6 peles 
de veado 

1$772       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

4 caras e 10 meias caras de açúcar 3$600       "       " 

      " Luís Leandro da 
silva Loureiro 

2 @ de açúcar ; 1 pipa de aguardente 9$240       "       " 

      " P.e Manuel José 
de Medeiros 

16 meios de sola; 24 peles; 4 caras, 2 
meias caras e 1 barril pequeno de 
açúcar c/ 6 @ 

5$360       "       " 

      " José da Silva 
Loureiro 

1 pipa de aguardente  4$800       "       " 

      " João Soares de 
Sousa Ferreira 

1 caixote de açúcar branco c/ 5 @ 2$000       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

1 caixote c/ 12 @ e meia de cera preta; 
1 caixote de açúcar c/ 9 @ e meia 

16$600       "       " 

4 Jul. Francisco 
Peixoto 

1 pipa de aguardente 4$800       "       " 
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      " Matias Vieira 
Silva 

7 caras e 2 meias caras de açúcar c/ 8 
@; 48 peles 

4$640       "       " 

      " Jacinto de Matos 
Jardim 

1 pipa de aguardente; 1 cara e meia de 
açúcar 

5$400       "       " 

      " Manuel Martins 2 meios de sola $280       "       " 
      " P.e Manuel de 

Jesus Machado 
1 saca de algodão em pluma c/ 5 @; 1 
cara de açúcar branco; 2 barris de 
açúcar mascavado c/ 19 @; 2 pipas de 
aguardente; 4 fechos de açúcar 
mascavado c/ 82 @ 

33$680       "       " 

      " João Nunes Feliz 1 cara e meia de açúcar; 1 embrulho 
de algodão em caroço c/ 1 @ 

$792       "       " 

      " Venceslau 
Angelo 

1 fecho e 1 cara de açúcar c/ 3 @ e 
meia 

1$400       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

199 peles de veado; 11 caras, 5 
caixotes e 1 fecho de açúcar c/ 48 @ e 
meia; 2 pipas de aguardente 

34$970       "       " 

      " António Cordeiro 4 caras de açúcar  1$600       "       " 
      " João de 

Benavides 
2 caras de açúcar; 18 meios de sola 3$320       "       " 

      " José da Costa 
Correia 

11 meios de sola 1$540       "       " 

      " João Borges de 
Sousa 

1 pipa de aguardente 4$800       "       " 

      " José Francisco de 
Araújo 

7 meios de sola; 20 peles 14580       "       " 

      " Manuel Correia 1 cara de açúcar c/ 1 @; 1 saca de 
algodão c/ 3 @ e meia 

3$088       "       " 

      " Pedro Fonseca 
Barbosa 

4 caras de açúcar 1$600       "       " 

5 Jul. Domingos 
Fernandes 

15 pipas de aguardente 72$000 Pernambuco Ber.m port. 
Santo António 

      " Manuel Pereira 
da Silva 

31 meios de sola  4$340       "       " 

      " Manuel Raposo 
Ferreira 

3 caras de açúcar 1$200       "       " 

      " José Raposo 
Alves 

1.090 peles; 18 caras de açúcar branco 
c/ 18 @ 

39$900       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

46 peles; 2 sacas de algodão em pluma 
c/ 7 @ e meia 

7$140       "      " 

      " P.e Manuel José 
da Costa 

7 caras de açúcar  2$800       "       " 

      " Francisco da 
Arruda 

1 escravo ladino João 10$000       "       " 

6 Jul. Jerónimo Correia 9 meios de sola 1$260 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " Francisco 
Ferreira 

12 peles; 1 @ e meia de açúcar branco $960       "       " 

      " José da Silva 
Loureiro 

3 pipas de aguardente 14$400       "       " 

      " Fernando Peixoto 4 pipas de aguardente 19$200       "       " 
      " Dr. Francisco 

Caetano de 
Carvalho 

4 pipas de aguardente; 1 cx. e meia de 
açúcar branco c/ 73 @ 

48$400       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

2 cx.s c/ 97 @ de açúcar mascavado; 1 
meia cx. c/ 20 @ de açúcar branco; 1 
barril de mel c/ 4 almudes; 1 @ e meia 
de algodão em caroço; 8 peles de 
veado 

28$608       "       " 
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      " Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 cx. açúcar mascavado c/ 42 @ e 
meia; 1 pipa de aguardente 

13$300       "       " 

      " João Borges de 
Sousa 

1 cx. açúcar mascavado c/ 57 @ e 
meia; 2 ancorotes de mel c/ 7 almudes; 
1 caixote e 1 cara de açúcar branco c/ 
6 @ 

15$740       "       " 

      " Jacinto de Matos 
Jardim 

1 cx. açúcar mascavado c/ 49 @ e 
meia; 1 pipa de aguardente 

14$700       "       " 

      " Inácio José de 
Melo 

4 caras de açúcar 1$600       "       " 

      " Joaquim Gil 
Pacheco  

1 barril de mel c/ 6 almudes $720       "       " 

      " Jacinto José 
Machado 

1 cx. açúcar mascavado c/ 53 @ 10$600       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

6 cx.s açúcar mascavado c/ 267 @ e 
meia; 3 fechos de açúcar branco c/39 
@; 1 pipa de aguardente 

73$900       "       " 

      " João do Monte 
Basto 

88 meios de sola ; 5 caras de açúcar 14$320       "       " 

      " Manuel da Silva 
Araújo 

50 meios de sola; 14 caras e 6 meias 
caras de açúcar c/ 17 @ 

13$800       "       " 

      " Manuel João do 
Canto 

1 cara de açúcar $400       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

1 cx. açúcar branco c/ 48 @ e meia; 2 
barris de açúcar mascavado c/ 16 @ 

22$800       "       " 

      " João Nunes Feliz 1 caixote açúcar mascavado c/ 5 @ 1$000       "       " 
      " Cosme José da 

Camara 
2 caras de açúcar $800       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

4 barris c/ 33 @ de açúcar mascavado 6$600       "       " 

      " Tomé de Sousa 1 caixote de açúcar branco c/ 17 @ 6$800 Pernambuco Ber.m port. 
Santo António 

      " Domingos 
Fernandes 

7 pipas de aguardente; 2 caixotes de 
açúcar branco c/ 14 @ e meia 

39$400       "       " 

      " José Rodrigues 
Sul 

5 pipas de aguardente 24$000       "       " 

      " António 
Rodrigues da Paz 

1 pipa de aguardente 4$800       "       " 

      " António José da 
Ponte Tavares 

2 caras de açúcar $800       "       " 

      " João José da 
Costa 

1 pipa e 1 barrica de aguardente c/ 28 
almudes; 1 saca de algodão em pluma 
c/ 4 @; 1 caixote c/ 4 @ e meia de 
açúcar branco 

11$592       "       " 

      " José Rodrigues 
Sul 

3 pipas de aguardente 14$400       "       " 

      " José Raposo 
Alves 

1 pipa de aguardente 4$800       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Franco 

3 caras e meia de açúcar 1$400       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

2 pipas de aguardente; 1 cx. de açúcar 
mascavado c/ 45 @; 2 barricas de 
açúcar branco c/ 15 @ 

24$600       "       " 

      " João Machado 1 barril de açúcar mascavado c/ 9 @; 1 
barril de aguardente c/ 4 almudes; 1 
embrulho de algodão em pluma c/ 26 
libras 

3$384       "       " 

      " Manuel 
Francisco de 

1 saca de algodão em caroço c/ 3 @ e 
meia; 6 eixos de carro 

1$392       "       " 
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Sousa 
8 Jul. António Martins 

Tavares 
1 cx. e 1 fecho de açúcar mascavado c/ 
61 @; 1 fecho de açúcar branco c/ 23 
@ e meia 

21$600 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " Luís Francisco 
Martins 

304 peles; 21 caras e meia de açúcar; 
1 saca de algodão em pluma c/ 4 @ e 
26 libras; 2 barris de mel c/ 13 
almudes 

21$976       "       " 

      " P.e Manuel José 
de Medeiros 

1 fecho e 1 cara de açúcar branco  3$000       "       " 

      " Francisco 
Ferreira 

30 meios de sola; 4 sacas de algodão 
em caroço c/ 14 @; 44 peles 

8$208       "       " 

      " Cap.António Gil 
Pacheco 

9 meios de sola; 1 barril de açúcar 
mascavado c/ 8 @; 6 caras de açúcar 
branco c/ 6 @; 2 barris de mel c/ 13 
almudes 

6$820       "       " 

      " António Rebelo 4 cx.s açúcar  1$600       "       " 
      " Diogo José do 

rego 
1 cx. açúcar mascavado c/ 25 @ 5$000       "       " 

      " Manuel José de 
Medeiros 

15 caras de açúcar; 2 pipas de 
aguardente 

15$600       "       " 

      " Manuel José 
Soares 

10 caras de açúcar 4$000       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado  

2 pipas, 1 barrica c/ 46 almudes e 
meio de aguardente 

11$160       "       " 

      " Manuel José de 
Sousa 

10 meios de sola 2$680       "       " 

      " Luís Rego 18 meios de sola; 1 embrulho de 
algodão em pluma c/ 30 libras 

3$240       "       " 

      " João de Melo 
Tavares 

1 fecho e 2 caras de açúcar branco c/ 6 
@; 93 peles  

5$190       "       " 

      " João do  Monte 
Basto 

4 caras e 2 cx.s açúcar c/ 6 @ 2$400       "       " 

      " Manuel José de 
França 

1 cx. açúcar mascavado c/ 46 @ e 
meia 

9$300       "       " 

      " Caetano Luís 1 barril de açúcar branco c/ 3 @ e 
meia 

1$400       "       " 

      " Luís do Rego 1 barril de arroz c/ 4 @; 1 barril de 
mel c/ 2 almudes 

$624       "       " 

      " José Francisco 
Alvares Cabral 

13 meios de sola 1$820       "       " 

      " José de Lima 4 caras de açúcar branco 1$600       "       " 
      " P.e Manuel de 

Jesus Machado 
1 cx. c/ 24 @ de açúcar mascavado; 2 
barris de mel c/ 12 almudes; 1 barrica 
de aguardente c/ 7 almudes; 3 pipas de 
aguardente 

22$320       "       " 

      " António Rebelo 
de Carreiro 

13 pipas de aguardente 62$400       "       " 

      " João Borges de 
Sousa 

1 meio de sola; 1 barril de mel c/ 6 
almudes; 2 pipas pequenas c/ 32 
almudes 

8$540       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

6 barris de mel c/ 40 almudes 4$800       "       " 

      " José da Silva 
Loureiro 

2 pipas de aguardente 9$600       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

5 pipas de aguardente; 1 cx. de açúcar 
mascavado c/ 46 @ e meia; 1 cx. de 
açúcar branco c/ 41 @ e meia 

49$900       "       " 

      " Jacinto Inácio 1 pipa de aguardente 4$800       "       " 
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Silveira 
      " Joaquim José 

Martins 
3 caras de açúcar 1$200       "       " 

      " Miguel Pereira 29 meios de sola 4$060       "       " 
      " Pedro Fonseca 

Barbosa 
1 saca de algodão em caroço c/ 5 @ $960       "       " 

      " Francisco 
Joaquim 

1 pipa de aguardente 4$800       "       " 

      " João Borges de 
Sousa 

1 pipa de aguardente c/ 12 almudes 2$880       "       " 

      " Francisco 
Peixoto 
Bettencourt 

1 barrica de açúcar mascavado c/ 8 @; 
2 pipas de aguardente 

11$200       "       " 

      " Inácio Pedro 
Silveira 

6 caras de açúcar branco; 3 @ algodão 
em pluma 

4$704       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

1 fecho de açúcar branco c/ 9 @ 3$600       "       " 

      "       " 1 pipa de aguardente 4$800       "       " 
      " José da Silva 

Loureiro 
1 pipa c/ 4 almudes de aguardente $960       "       " 

9 Jul. Luís Caetano 
Tavares 

6 caras e meia e 1 lasca de açúcar 
branco c/ 7 @ e meia; 1 rebolo 

3$240 Pernambuco Ber.m port. 
Santo António 

      " Jacinto Correia 4 @ e meia de doce 1$800       "       " 
      " António 

Rodrigues da Paz 
2 pipas de aguardente; 2 cx.s açúcar 
mascavado c/123 @ e meia 

34$300       "       " 

      " António 
Francisco do 
Amaral 

1 ancorote de açúcar branco c/ 2 @ $800       "       " 

      " Manuel Pereira 
Jacinto 

2 sacas e 6 caras de açúcar  c/ 17 @; 2 
barris de aguardente c/ 7 almudes; 50 
peles; 3 pedras de amolar; 5 @ de 
goma 

11$460       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

16 pipas de aguardente; 1 cx. e 7 caras 
de açúcar branco c/ 65 @ 

102$800       "       " 

      " António 
Rodrigues da Paz 

2 pipas de aguardente; 20 peles 10$200       "       " 

      " José Raposo 
Alves 

1 pipa de aguardente 4$800       "       " 

      " João José da 
Costa 

3 pipas de aguardente; 2 cx.s açúcar 
mascavado c/ 86 @ 

23$400       "       " 

      " P.e Manuel José 
da Costa Camara 

1 fecho de açúcar branco c/ 19 @ 7$600       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

2 fechos de açúcar mascavado c/ 19 @ 3$800       "       " 

      " José de Sousa Meia @ de algodão em pluma; 8 peles $624       "       " 
      " António Raposo 

Ferreira 
1 fecho e 1 cara de açúcar branco c/ 10 
@ e meia 

4$200       "       " 

      " José Raposo 
Alves 

300 meios de sola 42$000       "       " 

      " João de Sousa 
Teixeira 

33 meios de sola 4$620       "       " 

      " José de Sousa 
Teixeira 

10 meios de sola 1$400       "       " 

      " Pedro da Silva 7 meios de sola $980       "       " 
      " José Raposo 

Alves 
36 meios de sola; 3 pipas de 
aguardente; 1 cara de açúcar 

19$840       "       " 

      " Miguel Raposo 4 meios de sola $560       "       " 
10 Jul. José Carvalho 176 meios de sola; 4 caras de açúcar 26$240 Pernambuco Galera port. 

Flora 
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      " Joaquim José 
Martins 

2 barris de mel c/ 12 almudes; 1 eixo 1$560       "       " 

      " João José da 
Costa 

12 @ de açúcar branco 4$800       "        " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

1 saca de algodão em caroço c/ 2 @ e 
meia 

$480       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

1 pipa de aguardente; 1 barril de mel 
c/ 6 almudes; 1 surrão c/ 4 @ de cera 
bruta preta; 4 peles 

11$336       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

6 pipas de aguardente; 1 fecho de 
açúcar branco c/ 10 @ 

32$800       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

1 pipa de aguardente; 585 meios de 
sola 

86$700       "       " 

      " Jacinto de Matos 
Jardim 

138 meios de sola 19$320       "       " 

      " Francisco 
Peixoto 

2 pipas de aguardente 9$600       "       " 

      " Matias Vieira 
Silva 

143 meios de sola 20$020       "       " 

      " António Joaquim 
de Medeiros 

3 pipas de aguardente 14$400       "       " 

      " João Borges de 
Sousa 

2 pipas de aguardente; 2 meios de 
sola; 1 cara de açúcar 

10$280       "       " 

      " António de 
Medeiros 

56 meios de sola 7$840       "       " 

      " José Francisco 
Lopes 

17 meios de sola; 51 peles; 2 caras de 
açúcar; 1 barril de mel c/ 6 almudes 

5$430       "       " 

      " João José Soares 255 meios de sola 35$700       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

207 peles; 1 ancorote de azeite de 
peixe c/ 3 almudes; 2 surrões c/ 8 @ 
de arroz; 2 barris de 5 caras de açúcar 
branco; 4 barris de açúcar mascavado 
c/ 30 @; 6 almudes de aguardente 

23$858       "       " 

      " António de 
Medeiros 

1 fecho de açúcar branco c/ 17 @ 6$800       "       " 

      " Luís Cardoso 1 quartola de aguardente c/ 1 almude e 
meio 

$360       "       " 

      " Manuel José de 
França 

6 caras de açúcar; 1 barril de mel c/ 56 
almudes 

3$120       "       " 

      " Francisco de 
Chaves de 
Andrade 

8 pipas de aguardente; 15 meios de 
sola 

40$500       "       " 

      " João José Soares 7 pipas de aguardente 33$600       "       " 

      " Miguel Cabral 10 meios de sola 1$400       "       " 

      " João Borges de 
Sousa 

5 pipas de aguardente 24$000       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Araújo 

1 cx. pequena c/ 30 @ de açúcar 
branco 

12$000       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

4 meios de sola; 90 peles;  3$260       "       " 

      " João Nunes Feliz 11 meios de sola; 20 peles; 3 caras de 
açúcar 

3$240       "       " 

      " Miguel de Coito 48 meios de sola 6$720       "       " 
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12 Jul. José Raposo 
Alves 

1 pipa de aguardente 4$800 Pernambuco Ber.m port. 
Santo António 

      " João de Sousa 
Teixeira 

13 meios de sola 1$820       "        " 

      " António José de 
Medeiros 

1 escravo Francisco 10$000       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

1 pipa de aguardente 44800       "       " 

      " João José da 
Costa 

3 pipas de aguardente 14$400       "       " 

     "       " 1 pipa de aguardente 4$800       "       " 

      " José Raposo 
Alves 

3 pipas de aguardente; 9 barris de mel 
c/ 54 almudes 

20$880       "       " 

      " P.e José 
Travassos 

2 pipas de aguardente; 1 cx. açúcar 
mascavado c/ 49 @; 10 @ e meia de 
algodão em pluma 

19$464       "       " 

      " André Sousa 
Nunes 

2 meias caras de açúcar branco 1$000       "       " 

      " Manuel Pereira 
da Silva 

9 peles; 3 @ de algodão em caroço; 
almude e meio de mel 

1$026       "       " 

      " José de Medeiros 9 meios de sola; 1 cara e meia de 
açúcar 

1$860       "       " 

      " António 
Rodrigues da Paz 

1 cx. açúcar mascavado 9$100       "       " 

      " João José da 
Costa 

1 saca de arroz c/ 5 @ $480       "       " 

      " José Fernando da 
Costa 

1 cx. açúcar branco c/ 39 @ e meia; 1 
cx. açúcar mascavado c/ 53 @; 1 @ de 
algodão em pluma; 12 almudes de 
mel; 1 barril de aguardente c/ 4 
almudes 

29$568       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

5 pipas e 5 barris de aguardente c/ 110 
almudes; 4 cx.s e 5 barris de açúcar 
mascavado c/ 244 @; 2 barris, 10 
caras e 1 fecho de açúcar branco; 15 
barris de mel c/ 90 almudes  

97$200       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

31 meios de sola 4$340 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " João de Melo 
Tavares 

37 meios de sola; 6 almudes de mel ; 1 
saca c/ 1 @ e meia de algodão em 
pluma 

7$052       "       " 

      " João Bento 
Ferreira 

4 barris de aguardente c/ 16 almudes; 
1 meio de sola; 19 meios de sola; 15 
peles 

7$090       "       " 

      " Luís Fernando 
Martins 

110 peles; 5 meios de sola; 3 caras de 
açúcar; 3 @ de arroz 

5$480       "       " 

      " André de Teves 
Raposo 

3 meios de sola; 12 @ de açúcar 
branco; 4 almudes de aguardente 

10$380       "       " 

      " Tomé de Sousa 4 meios de sola; 7 peles; 1 @ de 
algodão em caroço 

$962       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

1 saca de algodão em pluma c/ @ e 
meia; 7 barris de mel c/ 40 almudes; 2 
pipas de aguardente; 7 @ de açúcar 
mascavado 

19$256       "       " 

      " António Rebelo 
de Carreiro 

41 meios de sola; 17 @ de açúcar 
branco 

12$540       "       " 

      " Francisco de 
Chaves de 

1.000 peles 30$000       "       " 
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Andrade 
      " José de Sousa 2 barris de açúcar branco 4$600       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

1 fecho de açúcar mascavado c/ 17 @ 
e meia 

7$100       "       " 

      " Luís do Rego 7 meios de sola $980       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

2 caras de açúcar; 2 almudes de 
aguardente 

1$280       "       " 

15 Jul. Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

3 cx.s açúcar branco c/ 147 @ e meia 59$000       "       " 

      " José Carvalho 
Cordeiro 

4 @ de algodão em pluma; 10 meios 
de sola; 10 peles 

4$772       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

5 caras de açúcar; 6 @ de cera bruta 
preta 

8$144       "       " 

      " Manuel José de  
França 

49 @ de açúcar mascavado 5$800       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

3 cx.s açúcar branco c/ 164 @; 3 cx.s 
açúcar mascavado c/ 154 @ 

96$500       "       " 

      " João  de Sousa 10 meios de sola; 3 eixos 1$760       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

3 cx.s açúcar mascavado 27$800       "       " 

      " João Borges de 
Sousa 

1 cx. açúcar branco c/ 56 @ e meia 22$600       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

2 cx.s açúcar mascavado c/ 93 @; 4 
meios de sola 

19$260       "       " 

      " P.e Manuel José 
de Medeiros 

11 meios de sola; 1 barril de mel c/ 6 
almudes; 2 almudes de aguardente 

2$740       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

3 cx. s açúcar branco c/ 126 @; 2 cx. s 
açúcar mascavado c/ 91 @ e meia 

58$700       "       " 

      " João Soares 
Barbosa 

45 meios de sola; 28 peles; 2 caras de 
açúcar 

7$540       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

1 cx. açúcar branco c/ 47 @; 2 cx.s 
açúcar mascavado c/ 92 @ 

37$400       "       " 

      " Jacinto de Matos 
Jardim 

2 cx.s açúcar mascavado c/ 92 @ e 
meia 

18$500       "       " 

      " Francisco 
Peixoto 

10 cx.s açúcar branco c/ 144 @ 57$600       "       " 

      " Luís de Medeiros 124 meios de sola; 2 peles de veado 17$420       "       " 

16 Jul.. Manuel de Sousa 
Franco 

6 meios de sola; 1 cara de açúcar 1$240 Pernambuco Ber.m port. 
Santo António 

      " José Afonso 
Mancebo 

6 meios de sola $840       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

45 meios de sola 6$300       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

660 meios de sola 92$400       "       " 

      "       " 1 cx. e 1 fecho de açúcar branco c/ 74 
@; 1 cx. açúcar mascavado c/ 44 @ 

38$500       "       " 

      " José Moniz 100 peles de camurça 4$000       "       " 

      " Manuel Pereira 
Jacinto 

84 meios de sola 11$760       "       " 

      " Pedro José 
Travassos 

189 meios de sola; 19 @ de açúcar 
branco 

33$260       "       " 
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17 Jul. José Francisco 
do Rego 

6 eixos de carro; 1 saca de algodão em 
pluma; 48 peles; 2 meios de sola 

3$976 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " João Carlos 
Scholtz 

7 cx.s açúcar branco c/ 375 @ 150$000       "       " 

      " João do Monte 
Basto 

16 meios de sola; 2 caras de açúcar; 2 
ancorotes de mel; 2 eixos de carro 

3$400       "       " 

      " Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

2 cx.s açúcar mascavado c/ 112 @; 1 
caixote e 2 cx.s açúcar branco c/ 105 
@ 

64$400       "       " 

      " P.e Manuel de 
Jesus Machado 

106 peles de veado; 2 caras de açúcar; 
2 meios de sola 

4$260       "       " 

      " Luís Leandro da 
Silva Lourenço 

3 pipas de aguardente 14$400       "       " 

      " Luís Francisco 
Martins 

1 cx. açúcar branco c/ 56 @ e meia 22$200       "       " 

18 Jul. Domingos 
Fernandes 

850 meios de sola 120$260 Pernambuco Ber.m port. 
Santo António 

      " Manuel 
Francisco de 
Sousa 

12 meios de sola 1$680       "       " 

      " José Raposo 
Alvares 

137 meios de sola 19$180       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

87 meios de sola 12$180       "       " 

      " João José da 
Costa 

30 meios de sola 4$200       "       " 

      " João de Sousa 
Teixeira 

60 meios de sola 8$400       "       " 

      " José Fernando da 
Costa 

162 meios de sola 24$080       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

221 meios de sola 30$940       "       " 

19 Jul. António Raposo 
Ferreira 

3 fechos de açúcar branco; 16 meios 
de sola 

13$040       "       " 

      " Manuel Raposo 30 meios de sola 4$200       "        

      " Jaime José 
Moniz 

80 peles; 157 meios de sola 24$380       "       " 

      " João Machado 40 meios de sola 5$600       "       " 

      " João José da 
Costa 

112 peles 3$360       "       " 

      " Manuel 
Francisco 

471 peles 14$130       "       " 

      " João Carvalho 
Botelho 

472 peles; 1 @ e meia de algodão em 
pluma; 6 pedras de amolar; 36 meios 
de sola; tabuado 

23$612 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " P.e José 
Francisco da 
Ponte 

6 @ de açúcar branco 2$400       "       " 

      " Manuel Pereira 
Jacinto 

7 @ de açúcar branco 2$800       "       " 

      " José da Camara 2 @ de cera preta bruta 2$048       "       " 

      " Caetano José 
Baptista 

8 peles $240       "       " 

      " António 
Carvalho 

118 meios de sola; 110 peles 19$820       "       " 
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      "       " 2 pipas de aguardente; 15 @ de açúcar 
mascavado 

12$600       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

2 chaprões grandes 4$000       "       " 

20 Jul. Domingos 
Fernandes 

6.276 peles 188$280 Pernambuco Ber.m port. 
Santo António 

      " Manuel Raposo 
Ferreira 

38 peles; 10 meios de sola 2$540       "       " 

      " António de 
Medeiros 
Almeida 

10 meios de sola; 46 peles 2$780       "       " 

      " Tomé de Sousa 15 meios de sola 2$100       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

3 barris de goma; 3 barris de açúcar 
mascavado c/ 24 @; 12 @ de açúcar 
branco; 796 peles de camurça; 18 
almudes de mel 

47$800       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

6 chaprões, 12 tábuas de costado 
grandes; 49 peles; 1 cara e meia de 
açúcar 

19$070       "       " 

      " José Martins 3 peles $390       "       " 

24 Jul. Dr. Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

422 meios de sola; 1 cx. açúcar branco 
c/ 51 @ 

79$480 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " António 
Carvalho 

100 peles 3$000       "       " 

      " Agostinho 
Pacheco 

2 chaprões 4$000       "       " 

29 Jul. António José 
Tavares 

40 meios de sola 5$600 Pernambuco Ber.m Santo 
António 

      " Domingos 
Fernandes 

5 eixos, 10 chaprões pequenos 9$820       "       " 

      " Manuel Gomes 
do Sacramento 

71 peles; 633 peles avariadas; 21 
meios de sola avariados 

19$684       "       " 

30 Jul. Diogo Cockburn 1 fardo c/ 12 peças de tripe comum 23$733 Londres Escuna ingl. 
Maria 

7 Ago. Joaquim José 
Martins 

1 fecho e 1 barril de açúcar mascavado 
c/ 29 @ e meia 

5$900 Pernambuco Galera port. 
Flora 

28 Ago. Hickling & 
Anglin 

360 fardos de linho c/ 1.375 @ e 10 
libras 

275$062 Pitsburgh Ber.m amer. 
William 

29 Ago.       " 360 fardos de linho c/ 1.332 @ e meia; 
108 bandas de ferro c/ 206 @ e 30 
libras 

283$055       "       " 

30 Ago.       " 237 fardos de linho c/ 915 @ e 31 
libras 

183$193       "       " 

31 Ago.       " 3 pacotes c/ 19 peças de meio brim c/ 
608 varas; 19 peças de pano de linho 
inferior para serviço de cozinha c/ 323 
varas 

17$328       "       " 

5 Set. Luís Leandro da 
Silva Lourenço 

1 barril de pregos c/ 18 @ 8$640 Milford Ber.m port. Sr. 
Jesus do Bonfim 

7 Set.       " 499 peles de veado; 100 meios de sola 28$970 Pernambuco Galera port. 
Flora 

9 Set. Guilherme 
Brander 

1 caixão c/ 60 serras para serradores; 
144 canivetes ordinários 

8$640 Milford Ber.m port. Sr. 
Jesus do Bonfim 

      " Tomás de 
Gouveia 

790 fangas de carvão de pedra 63$200       "       " 
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      " Hickling & 
Anglin 

30 canastras e 2 quartos de loiça de pó 
de pedra 

146$064 Liverpool Ber.m ingl. 
Augustinho 

      " João  José da 
Silva Loureiro 

11 canastras de loiça de pó de pedra 44$000 Londres Escuna amer. (?) 

      "       " 16 canastras de pó de pedra 48$600       " Galeota 
hamb.Catharina 
Dorothea 

5 Nov. Thomas Kenyon 1 fardo c/ 24 peças de serafina; 24 
peças de saeta; 1 fardo c/ 2 peças de 
baetão mais que ordinário c/ 93 c.os; 1 
fardo c/ 19 peças de casimira c/ 393 
c.os; 1 fardo c/ 17 peças de casimira c/ 
389 c.os; 1 fardo c/ 11 peças de tripe 
c/ 406 c.os; 16 barris de pregos c/ 32 
@ e meia; 3 barricas c/ 2 serviços e 
meio de loiça amarela lisa para mesa 

185$800 Liverpool Galeota sueca (?)

7 Nov. Guilherme 
Brander 

6 @ e 24 libras de queijo; 40 barris de 
cal 

11$760 Newcastle Ber.m ingl. 
Industria 

11 Nov.       " 30 grosas de garrafas pretas; 15 fangas 
de carvão; 6 meias canastras de loiça 
de pó de pedra 

70$800       "       " 

18 Nov. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

1 fardo c/ 2 peças de droguete c/ 342 
c.os; 10 peças de serafina comum; 30 
peças de durante comum; 1 fardo c/ 6 
peças de pano ordinário c/ 233 c.os; 4 
peças de pano mais que ordinário c/ 
149 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
mais que ordinário c/ 378 c.os; 1 fardo 
c/ 6 peças de pano mais que ordinário 
c/ 216 c.os; 4 peças de pano ordinário 
c/ 165 c .os; 1 fardo c/ 13 peças de 
baeta c/ 651 c.os; 1 fardo c/ 13 peças 
de baeta comum c/ 652 c.os; 1 fardo c/ 
14 peças de baeta comum c/ 710 c.os; 
401 @ e 4 libras de linho; 22 barris de 
manteiga c/ 39 @ e 26 arráteis; 7 
cestos de queijos c/ 13 @ 

313$760 Londres Chalupa ingl. 
União Paquete 

      "       " 8 barris de manteiga c/ 14 @ 2$688       "       " 

19 Nov. Thomas Kenyon 22 canastras de loiça de pó de pedra 97$000 Liverpool Galeota sueca (?)

22 Nov. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

12 barris de azeite de peixe c/ 203 
almudes 

97$440 Londres Chalupa ingl. 
União Paquete 

23 Nov. Brander & Adam 2 barris de pregos c/ 11 @; 3 milheiros 
de arcos de pau 

6$000       " Escuna ingl. 
Antuerp 

2 Dez. Guilherme 
Brander 

3 barris de pregos c/ 13 @; 4 barris c/ 
200 ferros de engomar; 1 barril de 
peixe de moira; 1 fardo c/ 74 peças de 
durante comum; 1 fardo c/ 10 peças de 
pano mais que ordinário c/ 458 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 426 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano mais que ordinário c/ 
449 c.os; 6 peças de pano entrefino c/ 
166 c.os; 1 fardo c/ 11 peças de baeta 
comum c/ 591 c.os; 4 peças de baeta 
preta c/ 218 c.os; 1 fardo c/ 15 peças 
de baeta comum c/ 826 c.os; 1 fardo c/ 
15 peças de baeta comum c/ 814 c.os; 

434$368 (Londres) Ber.m ingl. Eliza 
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1 fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
806 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 815 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baeta comum c/ 820 c.os; 1 
fardo c/ 24 peças de pano ordinário c/ 
avaria c/ 449 c.os; 1 peça de baetilha  
c/ avaria c/ 44 c.os; 9 canastras de 
loiça de pó de pedra; 20 @ de batatas 

      "       " 1 paca c/ 11 peças de droguete c/ 420 
c.os; 8 peças de tripe comum c/ 489 
c.os 

29$653 Londres Escuna ingl. 
Antuerp 

3 Dez. Francisco 
Jerónimo 
Pacheco de 
Castro 

1 barrica c/ 5 dúzias de garfos e facas; 
111 pares de dobradiças 

2$310       " Ber.m ingl. Little 
Ben 

10 Dez. Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 16 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 413 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças de baeta comum c/ 683 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de pano mais que 
ordinário c/ 200 c.os; 6 peças de pano 
ordinário c/ 221 c.os; 1 fardo c/ 5 
peças de pano ordinário c/ 184 c.os; 5 
peças de pano mais que ordinário c/ 
109 c.os; 3 peças de pano entrefino c/ 
53 c.os; 2 peças de pano fino c/ 38 
c.os; 4 peças de pano superfino c/ 70 
c.os; 1 fardo c/ 14 peças de baeta 
comum c/ 676 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças de baeta comum c/ 673 c.os; 1 
fardo c/ 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 162 c.os; 4 peças de pano 
fino c/ 102 c.os; 2 peças de pano 
superfino c/ 40 c.os; 3 peças de 
casimira comum c/ 73 c.os; 1 fardo c/ 
19 peças de pano ordinário c/ 525 
c.os; 11 peças de casimira comum c/ 
212 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de 
droguete comum c/ 510 c.os; 1 fardo 
c/ 56 peças de durante comum; 1 
caixote c/ 2 peças de pelúcia de lã c/ 
101 c.os 

376$152       "       " 

11 Dez. George Hewson 1 fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
767 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 52 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baetão 
mais que ordinário c/ 354 c.os; 1 fardo 
c/ 15 peças de baeta c/ 779 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 2 c.os; 1 fardo c/ 
15 peças de baeta comum c/ 773 c.os; 
1 peça de baeta preta c/ 51 c.os; 1 
fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
786 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 52 
c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 768 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 53 c.os; 1 fardo c/ 14 peças de 
baeta comum c/ 726 c.os; 1 peça de 
baeta preta ordinária c/ 50 c.os; 1 
fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
765 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/  770 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baeta comum c/ 763 c.os; 1 

616$283 Londres Ber.m ingl. Little 
Bem 
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peça de baeta rosa c/ 50 c.os; 1 fardo 
c/ 23 peças de droguete c/ 865 c.os; 2 
peças de droguete escarlate c/ 74 c.os; 
2 peças de droguete rei ; 5 peças de 
droguete castor preto c/ 193 c.os; 1 
peça de droguete comum c/ 38 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de pano mais que 
ordinário cor comum c/ 390 c.os; 1 
fardo c/ 12 peças de pano ordinário c/ 
452 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
mais que ordinário c/ 366 c.os; 1 fardo 
c/ 6 peças de pano ordinário c/ 225 
c.os; 2 peças de retina comum c/ 73  
c .os; 2 peças de baetão ordinário c/ 77 
c.os; 1 fardo c/ 4 peças de tripe 
comum c/ 98 c.os; 6 peças de saeta 
comum; 4 peças de saeta escarlate; 2 
peças de camelão; 3 peças de cetim 
liso de lã; 4 peças de baetilha c/ 320 
c.os; 22 cobertores de papa pequenos; 
1 fardo c/ 3 peças de pano superfino c/ 
85 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de casimira 
c/ 218 c.os; 1 fardo c/ 92 peças de 
durante comum; 5 peças de durante 
rosa; 1 caixote c/ 36 pares de meias 
ordinárias 

13 Dez. Diogo Cockburn 28 barris de manteiga c/ 46 @ e meia 8$928 Belfast Escuna ingl. 
Paquete 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 75 dos Direitos Reais, 1805. 
 

QUADRO VII 
I MPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1806 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

8 Jan. João Carlos 
Scholtz 

1 fardo c/ 9 peças de pano ordinário c/ 
216 c.os; 4 peças de pano mais que 
ordinário c/ avaria c/ 111 c.os; 1 fardo 
c/ 6 peças de pano ordinário  avariado 
c/ 138 c.os; 1 peça de pano ordinário 
c/ 21 c.os; 3 peças de pano mais que 
ordinário c/ 75 c.os; 3 peças de pano 
ordinário c/ 76 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de pano fino c/ 132 c.os; 2 peças de 
pano escarlate c/ 64 c.os; 3 peças de 
pano entrefino c/ 75 c.os; 2 peças de 
pano entrefino c/ 50 c.os; 1 peça de 
pano mais que ordinário avariada c/ 25 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de durante; 2 
peças de saeta comum; 1 peça de saeta 
escarlate; 1 cx. c/ 14 peças de holanda 
c/ 406 varas; 4 peças de bretanha c/ 24 
varas; 4 peças de bretanha ordinária c/ 
120 varas; 5 peças de linhagem fina 
avariada c/ 260 varas; 3 peças de 
linhagem c/ 156 varas; 4 peças de 
esguião fino c/ 80 varas; 1 caixote c/ 
12 peças de ruão cor comum c/ 288 
c.os; 4 peças de holandilha fina; 1 cx. 
15 peças de linhagem fina c/ 1.458 
varas; 1 pacote c/ 24 peças de 

648$843 Memel Galeota din. 
Neptuno 
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linhagem ordinária c/ 720 varas; 3 
pacotes c/ 40 peças de linhagem 
ordinária c/ 1.160 varas; 24 peças de 
linhagem avariada c/ 696 varas; 3 
rolos c/ 3 peças de linhagem ordinária 
avariada c/ 42 varas; 101 fardos e 
pacotes de linho avariado c/ 1.428 @; 
64 fardos e pacotes de linho c/ 912 @; 
300 barrotes e 176 tábuas c/ 9.545 pés 

13 Jan. Ivens & Burnett 58 barris de sardas 34$800 Plymouth Escuna ingl. 
Thomaz & 
Elizabeth 

1 Fev. Guilherme 
Brander 

9 jarros e 1 barril de manteiga c/ 10 @ 1$920 Milford Galera port. 
Flora 

      "       " 140 @ de batatas; 1 moio de maçãs; 
80 @ de bacalhau; 20 barris de 
sardinha ou arenques avariados; 2 
canastras de loiça 

23$120 Guernesey Berg.m ingl. 
Bom Intento 

      " Joaquim José 
Martins 

8 canastras c/ 96 dúzias de garrafas 
pretas; 1 canastra de loiça; 40 @ de 
ferro 

12$960 Milford Galera port. 
Flora 

3 Fev. Digo Cockburn 1 cx. c/ 40 peças de esguião ordinário 
c/ 740 varas 

59$200 Irlanda Escuna ingl. 
Paket 

      " Thomas Kenyon 2 barris c/ 3 @ de manteiga $576 Liverpool Berg.m ingl. 
Peggy 

      " Guilherme 
Brander 

20 queijos c/ 10 @ 3$200 Bristol Berg.m ingl. 
Carlota 

4 Fev. Hickling & 
Anglin 

48 quartos de bacalhau c/ 1.469 @; 
41.244 pés de tabuado 

162$379 Boston Berg.m amer. 
Admitance 

14 Fev.       " 20 cx.s de velas c/ 15 @; 43 caixotes 
de bacalhau c/ 151 @; 54 caixotinhos 
de arenques; 16 barris de manteiga; 32 
@  de queijos; 68.714 pés de tabuado; 
19.422 aduelas de barril 

171$613       " Ber.m amer. 
Regeneration 

8 Mar. Hickling & 
Anglin 

6 barris de arroz c/ 106 @  10$176       "       " 

13 Mar. Hickling & 
Anglin 

2 caixotes c/ 60 vidros de folha; 2 
caixotes c/ caixilhos para vidraça 

8$640 Londres Ber.m Prussiano 
Ira 

15 Mar. Guilherme 
Brander 

5 barricas de farinha c/ 31 @; 5 
barricas de biscoito c/ 10 @ 

3$460       " Ber.m din. 
Esperança 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

1 cx. c/ 12 peças de holanda crua c/ 
253 varas; 1 peça de pano entrefino c/ 
30 c.os 

9$072       " Ber.m ingl. Fox 

      " António José de 
Vasconcelos 

18 botijas de óleo de linhaça c/ 54 
canadas; 5 caixotes c/ 900 vidros de 
meia folha; 1 barrica c/ diversas tintas; 
1 fardo c/ 9 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 385 c.os; 9 peças de 
casimira c/ 292 c.os; 1 peça de 
casimira escarlate c/ 28 c.os; 6 peças 
de pano entrefino c/ 153 c.os; 4 peças 
de pano superfino c/ 114 c.os; 14 
peças de pano ordinário c/ 625 c.os; 
14 peças de baeta comum c/ 702 c.os; 
1 peça de baeta colcheste c/ 45 c.os; 
14 peças de baeta comum c/ 705 c.os; 
1 peça de baeta colxestre c/ 44 c.os; 14 
peças de baeta comum c/ 707 c.os; 2 
peças de baetilha fina c/ 118 c.os; 44 
peças de durante comum; 6 peças de 

324$242       " Ber.m din. Ira 
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durante rosa 
17 Mar. Thomas Kenyon 8 canastras de loiça de pó de pedra; 10 

canastras de garrafas pretas; 7 barris 
de arenques; 76 panelas de ferro c/ 45 
@ e 22 libras 

39$172 Liverpool Ber.m ingl. 
Friends 
Endeavour 

18 Mar. Guilherme 
Brander 

8 canastras de loiça de pó de pedra; 15 
barris de pregos c/ 58 @ e 8 libras; 99 
panelas de ferro c/ 116 @ e 1 libra; 8 
sacos c/ linhaça c/ 97 alqueires; 1 
cesto c/ 4 @ de queijos 

73$218       "       " 

      " George Hewson 26 sacas c/ 65 @ de batatas 2$080 Londres Ber.m ingl. Eliza 
24 Mar. Hickling & 

Anglin 
14 quartos de bacalhau c/ 482 @; 6 
barris de pregos c/ 32 @; 20 barris de 
breu 

52$280 Boston Ber.m amer. 
Regeneration 

      " George Hewson 80 fechos de madeira usada para cx.s 
de fruta 

4$000 Londres Ber.m prussiano 
Ira 

2 Abr.        " 30 cx.s de queijos e 1.400 queijos 114$240       "       " 
9 Abr.  Guilherme 

Harding Read 
10 cascos de azeite de peixe c/ 2.200 
canadas; 5 barris de pregos c/24 @; 1 
fardinho c/ 6 peças de sarja preta c/ 
228 c.os; 1 barril c/ 6 @ de chumbo 

113$212       " Chalupa ingl. 
União Paquete 

      " Guilherme 
Brander 

2 barris c/ 6 @ de pregos 2$880       "       " 

10 Abr. António José de 
Vasconcelos 

28 barris de pregos c/ 189 @ e 22 
libras; 360 bandas de ferro c/ 427 @ e 
26 arráteis 

125$275       " Ber.m prussiano 
Ira 

12 Abr. Hickling & 
Anglin 

50 barris de farinha c/ 300 @; 10 
barris de breu; 1.700 pés de barrotes 

25$060 Boston Escuna amer. 
Betsy 

      " Diogo Cockburn 1 fardo c/ 16 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 333 c.os; 1 fardo c/  7 
peças de baeta comum c/ 695 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 98 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de baeta comum c/ 789 c.os; 
1 fardo c/ 8 peças de baeta comum c/ 
790 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baeta 
comum c/ 699 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 97 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de 
baeta comum c/ 696 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 98 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de baeta comum c/ 797 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de baeta comum c/ 
796 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de baeta 
comum c/ 800 c.os; 1 fardo c/ 7 peças 
de baeta comum c/ 697 c.os; 1 peça de 
baeta rosa c/ 100 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de baeta comum c/ 691 c.os; 1 
peça de baeta rosa c/ 99 c.os; 1 fardo 
c/ 60 cobertores; 6 peças de droguete 
c/ 177 c.os; 1 fardo c/ 20 peças de 
pano ordinário c/ 312 c.os; 1 fardo c/ 
20 peças de pano mais que ordinário c/ 
301 c.os; 1 fardo c/ 20 peças de pano 
ordinário c/ 312 c.os; 1 fardo c/ 100 
peças de durante comum; 10 peças de 
durante rosa 

480$534 Londres Escuna ingl. Jane

14 Abr. Thomas Kenyon 3 barris de pólvora c/ 5 @ e meia 5$500 Liverpool Escuna amer. 
Sizep 

21 Abr. António José de 
Vasconcelos 

703 bandas de ferro c/ 955 @ e 17 
arráteis; 2 barris de pregos c/ 11 @; 1 
caixote c/ 2 peças de lila preta 

97$292 Londres Ber.m prussiano 
Ira 
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superfina 
2 Mai. Thomas Kenyon 1 fardo c/ 6 peças de sargelim preto c/ 

512 c.os; 4 peças de camelão c/ 160 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
superfino c/ 221 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de pano fino c/ 172 c.os; 1 fardo 
c/ 9 peças de pano fino c/ 218 c.os; 1 
fardo c/ 5 peças de pano superfino c/ 
122 c.os; 4 peças de pano fino c/ 88 
c.os; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
entrefino c/ 44 c.os; 2 peças de baetão 
fino c/ 69 c.os; 1 peça de casimira c/ 
21 c.os; 2 peças de pano ordinário c/ 
93 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
comum c/ 1.134 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta comum c/ 1.126 c.os; 1 
fardo c/ 20 cobertores de papa 
pequenos; 40 cobertores de papa 
grandes; 6 barris de manteiga c/ 14 @; 
235 fangas de carvão de pedra; 194 
panelas de ferro c/ 63 @ 

387$434 Liverpool Escuna amer. 
Siren 

20 Mai. Brander & Adam 2 barris de pregos c/ 11 @ 5$280 Londres Cahlupa ingl. 
União Paquete 

21 Mai.       " 4 fardos ou “balas” de papel pardo c/ 
70 resmas; 16 molhos de arcos de pau 
c/ 32 rodas 

21$192       "       " 

17 Jun. Domingos 
Fernandes 

16 pipas de aguardente; 2 cx.s açúcar 
mascavado c/ 110 @; 1 cx. e 4 fechos 
de açúcar branco c/ 102 @2 sacas c/ 
11 @ e 10 libras de algodão em 
pluma; 2 barris de mel c/ 60 almudes 

156$688 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 

      "       " 2 cx.s açúcar mascavado c/ 112 @; 1 
cx. açúcar branco c/ 54 @; 5 pipas de 
aguardente c/ 100 almudes 

68$000       "       " 

18 Jun. Francisco Alves 
da  Silva 

9 pipas de aguardente c/ 180 almudes; 
19 barris e 1 cx. açúcar branco c/ 23 
@; 16 barris de açúcar mascavado c/ 
128 @; 4 barris de mel c/ 24 almudes 

120$880       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

2 pipas de aguardente c/ 40 almudes; 1 
fecho de açúcar mascavado c/ 15 @ 

12$600       "       " 

      " Matias Vieira 
Silva 

7 pipas de aguardente c/ 140 almudes 33$600       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

2 cx.s açúcar mascavado c/ 105 @; 4 
cx.s açúcar branco c/ 204 @; 1 pipa de 
aguardente 

107$400       "       " 

      " António 
Rodrigues da Paz 

6 pipas de aguardente c/ 120 almudes; 
139 meios de sola; 4 barricas de 
açúcar branco c/ 29 @; 16 barricas de 
açúcar mascavado c/ 127 @ 

85$260       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

6 pipas de aguardente c/ 120 almudes 28$800       "       " 

      " Francisco Alves 
da Silva 

21 pipas de aguardente c/ 420 
almudes; 6 barris de mel c/ 36 
almudes 

105$120       "       " 

20 Jun. Manuel Raposo 
Ferreira 

3 caras de açúcar branco c/ 2 @ $800       "       " 

      " P.e Manuel José 
de Medeiros 

1 saca de arroz c/ 6 @; 8 caras de 
açúcar branco c/ 6 @; 1 pipa de 
aguardente c/ 20 almudes 

7$776       "       " 

      "       (?) 20 caras e 1 cunhete de açúcar branco 8$880       "       " 
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c/ 21 @; 1 saca c/ 5 @ de arroz 
      " João Carlos 

Scholtz 
1 cx. açúcar branco c/ 22 @; 5 cx.s 
açúcar mascavado c/ 231 @; 21 pipas 
grandes e 12 pequenas de aguardente 
c/ 612 almudes 

201$880       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

1 fecho de açúcar branco c/ 25 @ 10$000       "       " 

21 Jun. Luís José 1 saca e 5 caras de açúcar branco c/ 6 
@; 2 sacas de açúcar mascavado c/ 9 
@ 

4$200       "       " 

      " P.e José Joaquim 
Felix 

2 barricas e 1 cara de açúcar branco c/ 
13 @; 2 meios de sola 

6$600       "       " 

      " José Cordeiro 15 meias caras de açúcar branco c/ 6 
@ e meia; 8 meios de sola 

3$720       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

72 @ açúcar branco; 2 pipas de 
aguardente c/ 40 almudes 

38$400       "       " 

      " Francisco Alves 
da Silva 

219 peles; 1 surrão de arroz c/ 18 @; 1 
@ de cera amarela bruta 

9$322       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

1 fecho de açúcar branco c/ 10 @ 4$000       "       " 

25 Jun Pedro Borges 4 caras de açúcar branco c/ 4 @ 1$600       "       " 
      " Maria Lauriana 4 meios de sola; 4 couros de veado; 1 

barril e 4 caixotinhos de açúcar branco 
c/ 8 @; 1 barril de arroz c/ 6 @ 

4$456       "       " 

      " André Francisco 
de Teves 

4 caras de açúcar branco c/ 4 @ 1$600       "       " 

      " António de 
Medeiros 
Almeida 

8 meios de sola; 1 saca de algodão em 
pluma c/ 2 @ 

2$656       "       " 

      " António Ferreira 8 pipas de aguardente c/ 120 almudes; 
9 barricas de açúcar mascavado c/ 72 
@; 5 barricas e 11caras de açúcar 
mascavado c/ 51 @; 9 meios de sola 

74$460       "       " 

      " António José de 
Vasconcelos 

2 pipas de aguardente c/ 40 almudes; 1 
cx. de açúcar branco c/ 44 @; 70 
meios de sola 

37$000       "       " 

      " Matias Vieira da 
Silva 

10 caras de açúcar branco c/ ; 2 sacas 
de algodão em pluma c/ 4 @; 1 barrica 
de mel c/ 6 almudes 

7$772       "       " 

26 Jun. José Inácio 
Machado 

1 fecho de açúcar branco c/ 9 @ 3$600       "       " 

      " Manuel José 
Machado 

4 pipas de aguardente c/ 80 almudes; 4 
barricas de açúcar branco c/ 25 @; 40 
meios de sola; 2 barris de mel c/ 12 
almudes 

36$240       "       " 

      " José Joaquim de 
Matos Girão 

6 toros de pau e 6 tábuas de vinhático 5$000       "       " 

      " João Francisco 
Moniz 

3 barricas de açúcar mascavado c/ 21 
@; 2 meios de sola; 1 saca c/ 2 @ de 
algodão em caroço 

4$864       "       " 

      " Luís José 8 pipas de aguardente c/ 160 almudes; 
3 barricas, 16 caras e 1 fecho de 
açúcar branco c/ 48 @; 1 barrica e 1 
cx. de açúcar mascavado c/ 35 @; 156 
meios de sola 

86$440       "       " 

27 Jun. João de Sousa 
Teixeira 

2 pipas de aguardente c/ 40 almudes; 2 
chaprões; 1 preto António 

22$800       "       " 

      " Adriano José de 
Paiva 

5 caras de açúcar branco c/ 5 @ 2$000       "       " 
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28 Jun. Francisco Alves 
da Silva 

313 meios de sola 43$820       "       " 

      " João de Melo 
Tavares 

1 barrica, 1 cunhete e 3 caras de 
açúcar branco c/ 15 @; 1 caixotinho 
de arroz c/ 4 @ 

6$384       "       " 

3 Jul. Cláudio Jardinê 97 fardos de linho c/ 326 @ e 14 
arráteis; 26 barris de pregos c/ 173 @; 
4 barris de chumbo para caça c/ 44  @ 
e 12 arráteis; 20 bilhas de óleo de 
linhaça 

160$847 Londres Galera port. 
Flora  

      " António Gil 
Pacheco 

2 caixotes c/ 1 peça de baetão c/ 24 
c.os; 1 cobertor; 1 volume c/ vária 
ferragem; 2 retalhos de baetão mais 
que ordinário c/ 15 c.os; 4 peças de 
durante; 2 peças de saeta; 4 c.os de 
casimira; 2 barris de pregos c/ 5 @1 
barril de alvaiade c/ 3 @ 

19$150       "       " 

4 Jul. Ivens & Burnett Várias ferragens 6$000       "       " 
      " Guilherme Ivens 1 caixote c/ 200 bezerros  24$000       "       " 
      " Hickling & 

Anglin 
5 caixotes c/ 10 dúzias de vidros 
grandes 

5$760       "       " 

      " Manuel Guedes 1 caixote de medicamentos 9$000       "       " 
      " Joaquim José 

Martins 
4 barris de pregos c/ 26 @; 1 barril de 
chumbo para caça c/ 7 @ 

13$824       "       " 

      " George Hewson 12 cascos de azeite de peixe c/ 222 
almudes; 1 caixote de ferragens 

108$560       "       " 

5 Jul. Fernandes & 
Sousa 

20 peças de durante; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão mais que ordinário c/ 
337 c.os; 1 peça de pelúcia c/ 26 c.os; 
8 barris de pregos c/ 43 @ 

68$870       "       " 

      " Cláudio Jardinê 1 fardo c/ 6 peças de pano ordinário c/ 
133 c.os; 4 peças de pano mais que 
ordinário c/ 132 c.os; 1 peça de pano 
entrefino c/ 25 c.os; 1 fardo c/ 7 peças 
de pano ordinário c/ 156 c.os; 2 peças 
de pano entrefino c/ 82 c.os; 2 peças 
de pano fino c/ 56 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de pano superfino c/ 202 c.os; 1 
fardo c/ 5 peças de pano entrefino c/ 
124 c.os; 3 peças de pano fino c/ 73 
c.os; 4 peças de casimira comum c/ 
172 c.os; 1 fardo c/ 77 peças de 
durantes e saetas; 5 peças de durante 
rosa; 38 peças de cetim de lã comum; 
12 peças de cetim rosa; 1 fardo c/ 36 
cobertores pequenos; 24 cobertores 
grandes; 2 peças de flanela ordinária 
c/ 125 c.os; 1 peça de meia de lã c/ 53 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baetão 
ordinário c/ 357 c.os; 4 peças de tripe 
fino c/ 113 c.os; 1 fardo c/ 25 peças de 
baeta comum c/ 1.417 c.os; 1 fardo c/ 
21 peças de baeta comum c/ 1.168 
c.os; 4 peças de baeta rosa c/ 221 c.os 

505$744       "       " 

      " José Inácio do 
Rego e Sá 

2 pipas de aguardente c/ 40 almudes 9$600 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 

      " Manuel José de 
Castro 

2 fechos de açúcar branco c/ 17 @ 6$800       "       " 

7 Jul. Cláudio Jardinê 10 cascos de azeite de peixe c/ 193 
almudes 

92$640 Londres Galera port. 
Flora 
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8 Jul. Guilherme 
Brander 

1 fardo c/ 6 peças de pano preto 
ordinário c/ 262 c.os; 9 peças de pano 
preto ordinário c/ 378 c.os; 14 peças 
de pano ordinário c/ 597 c.os; 1 fardo 
c/ 10 peças de pano ordinário c/ 450 
c.os; 1 fardo c/ 15 peças de pano 
ordinário c/ 660 c.os; 1 fardo c/ 24 
peças de serafina preta ordinária; 1 
fardo c/ 5 peças de pano preto 
ordinário; 5 peças de serafina preta 
ordinária c/ 225 c.os 

171$880       "       " 

      "       " 3 barris de pregos c/ 9 @ e meia; 6 
cestos de queijos c/ 12 @; 2 barris de 
manteiga c/ 1 @ e meia; 5 barris de 
farinha c/ 30 @; 1.000 pés de madeira 
em 216 pedaços de tábuas; 4 caixotes 
de vidros de vários tamanhos; 2 
caixotes de ferragens 

39$000       " Escuna ingl. 
Zephir 

9 Jul. João José da 
Silva Loureiro 

1 fardo c/ 11 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 554 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão mais que ordinário c/ 
460 c.os; 1 fardo c/ 5 peças de pano 
comum ordinário c/ 221 c.os; 5 peças 
de pano mais que ordinário c/ 216 
c.os; 2 peças de pano fino c/ 48 c.os; 1 
fardo c/ 14 peças de baeta comum c/ 
715 c.os; 1 peça de baeta rosa c/ 51 
c.os; 1 fardo c/ 14 peças de baeta 
comum c/ 727 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 50 c.os; 1 peça de baetilha 
ordinária c/ 59 c.os; 1 fardo c/ 50 
peças de durante comum; 16 barris de 
pregos c/ 76 @ 

262$113       " Galera port. 
Flora 

10 Jul. João Carlos 
Scholtz 

1 fardo c/ 13 peças de baeta comum c/ 
688 c.os; 1 fardo c/ 14 peças de baeta 
comum c/ 753 c.os; 1 fardo c/ 13 
peças de baeta comum c/ 701 c.os; 1 
pacote c/ 10 peças de durante preto 

84$312       "       " 

      " Cláudio Jardinê 300 bandas de ferro c/ 520 @ e 27 
libras; 2 barris c/ 17 @ de alvaiade 
fina; 10 @ de roxo terra; 2 @ de 
verdete preparado para tinta 

53$027       "       " 

11 Jul.       " 2 quartos c/ diversas peças de vidro; 2 
barricas c/ diversas ferragens; 48 
frigideiras de ferro; 1 caixote c/ 1 
balança e pesos 

76$398       "       " 

15 Jul. João Carvalho 
Botelho 

20 paus; 4 paus pequenos; 2 pipas de 
aguardente; 1 cx. de açúcar branco c/ 
46 @ 

30$240 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 

18 Jul. Inácio José de 
Melo 

1 fardo c/ 2 peças de baeta comum c/ 
103 c.os; 2 peças de durante; 6 
cobertores pequenos; 1 cobertor 
grande 

6$108 Londres Galera port. 
Flora 

23 Jul. Diogo Cockburn 15 caixotes c/ 2.200 vidros de quarto; 
41 barris de pregos c/ 251 @; 6 pipas 
c/ 120 almudes de azeite de peixe; 1 
barrica de óleo de linhaça c/ 5 almudes

98$190       "       " 

30 Jul. Manuel 
Fernandes 
Porciuncula 

1 escravo Anastácio 10$000 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 
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31 Jul.       " 1 cx. de açúcar branco c/ 50 @; 2 cx.s 
e 4 barricas de açúcar mascavado c/ 
133 @ e meia; 6 pipas de aguardente 
c/ 120 almudes 

75$500       "       " 

5 Ago. José da Mota 100 vaquetas 14$000       "       " 
7 Ago. Manuel 

Fernandes da 
Porciuncula 

52 meios de sola 7$280       "       " 

20 Ago. Cap. Camilo 
António de Lellis 

30 pipas de aguardente de cana c/ 600 
almudes 

144$000 Ilha do Faial 
(via) 

Galera port. 
Africana do Rio 

21 Ago. Guilherme 
Harding Read 

18 cestos de queijos ingleses c/ 34 @ 10$880 Londres Ber.m port. Bons 
Irmãos 

23 Ago. Cap. Camilo 
António de Lellis 

12 pipas de aguardente de cana c/ 240 
almudes; 6 remos 

58$560 Ilha do Faial 
(via) 

Galera port. 
Africana do Rio 

28 Ago. José de Oliveira 4 meios de sola $560 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 

30 Ago Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

6 dúzias de bezerros; 1 caixote c/ 
1.053 bezerros 

135$000 Londres Ber.m port. Bons 
Irmãos 

      " Hickling & 
Anglin 

1.014 pacotes de linho c/ 3.341 @ e 28 
arráteis 

668$375 S. 
Petersburgo 

Ber.m amer. 
William 

      " Manuel da 
Fonseca 

1 fardo c/ 2 peças de pano superfino c/ 
46 c.os; 1 peça de casimira c/ 40 c.os; 
1 peça de lila c/ 81 c.os; 6 peças de 
baeta comum c/ 315 c.os; 3 peças de 
durante comum; 1 peça de durante 
rosa 

44$486 Londres Ber.m port. Bons 
Irmãos 

      " João dos Santos 
Martins 

2 canastras de loiça de pó de pedra c/ 
16 dúzias de tigelas de quartilho, 58 
dúzias de tigelas de meio quartilho e 2 
terrinas grandes 

3$800       "       " 

      " Dr. João de 
Medeiros Borges 

1 cx. c/ 4 maços de meias de laia preta 
ordinária; 6 cortes de meia de laia para 
calção; 12 cortes de calção de meia de 
seda preta; 8 peças de meia de laia de 
cores ordinárias c/ 320 c.os; 4 peças 
de meia de laia de cores ordinária c/ 
147 c.os; 1 peça de pano fino c/ 12 
c.os; 1 peça de pano superfino c/ 26 
c.os; 2 peças de casimira c/ 89 c.os 

62$263       "       " 

      " Caetano José de 
Bernardes 

1 fardo c/ 1 peça de baetão mais que 
ordinário c/ 40 c.os; 5 peças de 
droguete c/ 259 c.os 

9$816       "       " 

2 Set. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 4 peças de baeta comum c/ 
716 c.os; 1 fardo c/ 13 peças de baetas 
cores comuns c/ 665 c.os; 1 fardo c/ 
13 peças de baetas c/ 666 c.os; 1 fardo 
c/ 10 peças de pano ordinário c/ 398 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de sarja preta 
c/ 400 c.os; 10 peças de durante cores 
comuns; 4 barris de pregos c/ 20 @; 1 
barril de chumbo c/ 3 @ e meia 

137$084       "       " 

3 Set.  Germano Arnaut 6 baris de chumbo c/ 47 @; 2 barris de 
breu 

9$824       "       " 

      " Manuel José de 
França 

1 barril de breu $400       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 15 peças de baetas cores 
comuns c/ 815 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baetas cores comuns c/ 816 
c.os; 1 peça de filinel mais que 

320$174       "       " 
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ordinário c/ 63 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão mais que ordinário c/ 
562 c.os: 1 fardo c/ 13 peças de panos 
finos c/ 341 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de 
panos ordinários c/ 348 c.os; 1 fardo c/ 
7 peças de pano mais que ordinário c/ 
92 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de riscado 
de linho mais que ordinário c/ 392 
c.os; 30 peças de durantes de cores 
comuns; 1 fardo c/ 11 peças de 
droguete de cores comuns c/ 433 c.os; 
1 peça de droguete escarlate c/ 40 
c.os; 1 caixotinho c/ 1 peça de pelúcia 
de lã c/ 53 c.os 

9 Set. João Nunes Felix 10 costaneiras de amarelo (madeira do 
Brasil) 

1$600 Ilha do Faial 
(via) 

Galera port. 
Africana do Rio 

      " Manuel da 
Fonseca 

9 barris de pregos c/ 47 @; 2 barris de 
aço c/ 6 @; 2 barrilinhos de chumbo c/ 
7 @; 1 barril de tinta de alvaiade c/ 7 
@; 1 cx. c/ 200 folhas de Flandres; 1 
cx. c/ diversas ferragens 

38$822 Londres Ber.m port. Bons 
Irmãos 

11 Set. Manuel 
Fernandes da 
Porciuncula 

1 pipa de aguardente de cana; 100 
peles de veado 

7$800 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 

22 Set. José Francisco 
Lopes 

1 escravo Paulo 10$000       "       " 

10 Out. António Rebelo 
de Carvalho 

9 cascos de azeite de peixe c/ 67 
almudes; 1 barrica de farinha de trigo 
c/ 6 @; 25 paus de pinho 

33$672 Belfort (New 
Bedford ?) 

Ber.m port. 
Tritão 

      " Diogo Cockburn 1 caixote c/ ferragens 9$216 Londres Galera port. 
Flora 

18 Out. Hickling & 
Anglin 

44 cascos de azeite de peixe c/ 600 
almudes; 22.744 pés de tabuado; 5 
barricas c/ 60 @ de carne de vaca 

332$539 Belfort Ber.m port. 
Tritão 

      "       " 5 barricas de farinha de trigo c/ 30 @ 1$800       "       " 
14 Nov. Guilherme 

Brander 
2 barricas de cera branca c/43 @; 433 
pacas de linho c/ 1.470 @; 31 pacas de 
linho c/ avaria c/ 92 @ e 11 arráteis 

353$323 S. 
Petersburgo 

Escuna ingl. 
Zephiro 

15 Nov.       " 60 peças de brim c/ 1.800 varas; 3 
amarras e 4 peças de viradores c/ 380 
@; 401 bandas de ferro c/ 685 @ 

174$012       "       " 

22 Nov. Guilherme 
Brander 

279 @ e 10 arráteis de bacalhau; 49 
bandas de ferro c/ 100 @ e 6 arráteis; 
49 @ e 26 arráteis de pregadura; 16 
sacas de biscoito c/ 46 @; 62 barricas 
de farinha de trigo c/ 232 @; 16 barris 
de arenques; 1.750 aduelas de pipa; 6 
chaprões de carvalho; 1 moio de peros 
(vários podres); 2 canastras de loiça de 
pó de pedra 

64$175 Ilha de Jersey Ber.m ingl. 
Hester 

12 Dez. Diogo Cockburn 65.000 pés de tabuado; 9.500 aduelas 
de barril 

127$400 Boston Ber.m amer. 
Eliza 

18 Dez. Jacinto Inácio 
Silveira 

26 cascos de azeite de peixe c/ 4.000 
canadas; 8 barris de pregos c/ 52 @ 

184$960 Londres Ber.m port. Bons 
Irmãos 

     
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 77 dos Direitos Reais, 1806. 
 
 
Os direitos de entrada e saída somados no livro totalizam 12:060$686 para o ano de 1806. 
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QUADRO VIII 
I MPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1807 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

13 Jan. João José da 
Silva Loureiro 

1 barril de linhaça c/ 54 canadas 2$376 Londres Ber.m port. Bons 
Irmãos 

      " Dr. João de 
Medeiros Borges 
Amorim 

17 cascos c/ azeite de peixe c/ 226 
almudes; 1 barrica de alvaiade c/ 12 
@; 2 barris de chumbo de caça c/ 28 
@; 1 chapa de chumbo c/ 3 @ 

117$984       "       " 

16 Jan. Guilherme 
Brander 

5 barris de arenques de fumo 1$200 Londres Sumaca ingl. 
Burlington 

      " Ivens & Burnett 21 cascos de azeite de peixe c/ 367 
almudes; 4 cascos de óleo de linhaça 
c/ 84 almudes; 30 barris de arenques; 
12 barris de pregos c/ 31 @  

242$592        " Ber.m amer. 
Hiram 

28 Jan. Ivens & Burnett 13 @ de alvaiade fina; 2 barrilinhos de 
chumbo de caça c/ 10 @; 1 fardo c/ 3 
peças de serafina comum; 1 caixote c/ 
7 peças de sargelim preto de lã c/ 560 
c.os; 1 caixote c/ 72 chapéus de sol 

74$120       "       " 

12 Fev. Cosme Brander 9 sacos c/ pregos c/ 48 @; 1 barril de 
aço c/ 4 @; 1 barril de alvaiade grossa 
c/ 25 @; 5 jarras de óleo de linhaça c/ 
30 canadas; 1 saca c/ 10 alqueires de 
linhaça; 111 molhos pequenos de 
madeira velha de retorno para cx.s de 
fruta; 1 fogão pequeno de ferro 

36$482       " Chalupa ingl. 
Lord Nelson 

13 Fev. Hickling & 
Anglin 

2 quartos e 47 caixotes de bacalhau c/ 
183 @ e meia; 25 caixotes de velas de 
sebo c/ 41 @; 15 cascos c/ azeite de 
peixe c/ 82 almudes; 4 barris de 
salmão; 1 quarto c/ 600 @  de linho; 
1.122 tábuas, 158 chaprões e 61 
barrotes 

126$032 Boston Ber.m amer. 
Cinco Irmãos 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

200 barris de sardas 80$000 Inglaterra Escuna ingl. 
Peggy 

14 Fev. Cosme Brander 16 canastras de loiça de pó de pedra 62$520 Liverpool Ber.m ingl. Eliza 
      " Guilherme 

Brander 
71 barris de sardas; 2 barrilinhos de 
quatro por barril de sardas 

28$600 Falmouth Ber.m ingl. 
Pensamento 

19 Fev. Cosme Brander 1 fardo c/ 45 peças de pano ordinário 
c/ 1.104 c.os; 1 fardo c/ 30 peças de 
pano ordinário c/ 734 c.os; 1 fardo c/ 
10 peças de baetão mais que ordinário 
c/ 305 c.os; 1 fardo c/ 74 peças de 
durante comum; 10 peças de durante 
escarlate; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 822 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de baeta comum c/ 843 c.os; 1 
fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
819 c.os; 1 fardo c/ 16 peças de baeta 
comum c/ 879 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças de baeta comum c/ 780 c.os; 1 
fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
820 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de 
(frainel) ordinário c/ 160 c.os; 1 fardo 
c/ 15 peças de baeta comum c/ 817 
c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
comum c/ 817 c.os 

440$876 Liverpool Ber.m ingl. Eliza 
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21 Fev. Thomas Kenyon 6 meios barris de arenques $720       " Chalupa ingl. (?) 
2 Mar. João Carlos 

Scholtz 
44 fardos de linho c/ 2.009 @ 401$900 Memel 

(Prussia) 
Ber.m din. 
Pomona 

3 Mar.       " 20 caixotes c/ vidros c/ 4.400 vidros 
de meia folha; 3 cx.s c/ 900 garrafas 
pretas; 28 barris de pregos c/ 173 @ e 
meia 

139$455       "       " 

4 Mar. Guilherme 
Brander 

603 @ de bacalhau 36$180 Dartmouth Ber.m ingl. 
Recovery 

6 Mar.       " 240 @ de bacalhau; 26 barris de 
sardas; 2 barris c/ 500 folhas de 
flandres 

27$300 Ilha de Jersey Sumaca ingl. 
Constante 
Paquete 

7 Mar. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

1.040 @ de bacalhau 62$400 Dartmouth Escuna ingl. 
Bard (Bird ?) 

14 Mar. Thomas Kenyon 4 cestos de queijos c/ 5 @ 1$600 Liverpool Ber.m ingl. 
Peggy 

18 Mar. Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 2 peças de baetão ordinário 
c/ 68 c.os; 12 peças de casimira 
comum c/ 298 c.os; 1 fardo c/ 5 peças 
de baetão ordinário c/ 162 c.os; 1 peça 
de pano fino c/ 24 c.os; 1 caixote c/ 30 
vidros de folha; 22 cascos de azeite de 
peixe c/ 364 almudes 

235$280 Londres Chalupa ingl. 
Prince of Wales 

24 Mar. João Carlos 
Scholtz 

250 tábuas de pinho; 80 barrotes 9$225 Memel Ber.m din. 
Pomona 

4 Abr.       " 30 molhos de arcos de ferro para pipa; 
7 molhos de arcos de ferro para quarto 

34$000       "       " 

7 Abr.       " 44 pacas de linho c/ 664 @; 3 pacas de 
linho avariado c/ 40 @ e 8 arráteis 

139$390       "       " 

15 Abr. Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 8 peças de pano mais que 
ordinário c/ 326 c.os; 1 fardo c/ 5 
peças de pano ordinário c/ 180 c.os; 6 
peças de baetão ordinário c/ 374 c.os; 
1 baú c/ 18 peças de camelão comum; 
8 peças de durante comum; 4 peças de 
durante rosa; 2 peças de tripe cor 
comum c/ 151 c.os; 16 barris de 
pregos c/ 108 @ e meia;   

155$586 Londres Escuna ingl. 
Caçador 

23 Abr. Diogo Cockburn 1 fardo c/ 10 peças de baetão mais que 
ordinário c/ 618 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano ordinário c/ 498 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano ordinário c/ 
442 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de pano 
fino c/ 88 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de 
pano superfino c/ 56 c.os; 1 fardo c/ 3 
peças de baeta comum c/ 707 c.os; 1 
fardo c/ 11 peças de baeta comum c/ 
592 c.os; 6 peças de sarja preta c/ 228 
c.os; 1 fardo c/ 3 peças de baeta 
comum c/ 707 c.os; 1 fardo c/ 13 
peças de baeta comum c/ 706 c.os; 1 
fardo c/ 45 peças de durante comum; 1 
fardo c/ 5 peças de durante rosa 

293$252       "       " 

30 Abr. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

22 cascos de azeite de peixe c/ 360 
almudes 

172$800 Londres Ber.m ingl. 
Perseverante 

2 Mai. Guilherme 
Brander 

1 pacote c/ 3 cobertores de papa 
grandes; 8 varas de toalhas e 
guardanapos adamascados; 1 dúzia de 

$760       " Ber.m ingl. 
Caçador 
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facas e garfos ordinários; 1 faca e 
garfo de trinchar 

5 Mai.       " 5 barris de arenques 1$200       " Ber.m ingl. 
Thomas 

6 Mai.       " 9 cestos c/ queijos c/ 17 @; 3 
canastras c/ 702 garrafas de cerveja 

11$200 Bristol Escuna din. 
Lubeck Paquete 

16 Mai Jacinto Inácio 
Silveira 

22 cascos de azeite de peixe c/  3.700 
canadas; 17 barris de pregos c/ 89 @ 

190$720 Londres Chalupa ingl. 
Prince of Wales 

      " Diogo Cockburn 259 molhos de madeira velha de 
retorno para caixas de fruta 

7$770       " Ber.m ingl. 
Caçador 

      " José Francisco de 
Andrade 

4 barricas de açúcar branco c/ 28 @; 2 
barricas de açúcar mascavado c/ 14 @; 
3 barricas de aguardente c/ 12 
almudes; 56 peles; 3 sacas de algodão 
em caroço c/ 4 @ e meia; 4 meios de 
sola  

19$984 Pernambuco Galera port. 
Flora 

      " José António de 
Sousa 

1 barrica e 5 caras de açúcar branco c/ 
12 @; 5 meios de sola  

5$500       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaut 

6 barricas de açúcar mascavado c/ 45 
@; 3 barricas e 4 meias caras de 
açúcar branco c/ 22 @; 2 sacas c/ 
algodão em rama c/ 1 @ e meia 

18$952       "       " 

      " Francisco da 
Silva 

3 barris de arroz c/ 21 @; 5 caras de 
açúcar branco c/ 4 @; 1 caixote de 
açúcar branco c/ 3 @1 saca de arroz c/ 
4 @ 

5$200       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaut 

1 saca c/ algodão em pluma c/ 26 @; 5 
caras de açúcar branco c/ 4 @ e meia; 
1 barril de aguardente c/ 1 almude; 6 
meios de sola 

3$504       "       " 

      " Luís de Campos 1 barrica de aguardente c/ 3 almudes; 
1 @ de açúcar em lascas 

1$120       "       " 

      " Luís Bernardo de 
Sousa Estrela 

10 caras de açúcar c/ 9 @ 3$600       "       " 

20 Mai. Joaquim José 
Martins  

171 meios de sola; 210 peles de 
cordovão; 8 barris e 88 caras de açúcar 
branco c/ 140 @ e meia; 1 barril de 
arroz c/ 4 @; 2 barris de goma c/ 10 
@; 3 sacas de algodão em rama c/ 3 
@; 2 sacas c/ algodão em caroço c/ 4 
@; 1 saca de café c/ 5 @; 5 barris de 
mel de cana c/ 13 almudes; 12 barris 
de aguardente de cana c/ 37 almudes e 
meio 

105$016       "       " 

21 Mai. António de 
Sousa Nunes 

1 pipa de aguardente de cana c/ 20 
almudes 

4$800       "       " 

      " João José de 
Sousa  

10 pipas de aguardente de cana c/ 185 
almudes; 543 peles 

60$690       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

12 caras de açúcar branco c/ 12 @; 25 
meios de sola; 48 peles de cabra 

9$880       "       " 

      " Francisco do 
Canto 

12 caras de açúcar branco c/ 10 @ 4$000       "       " 

      " Tomé de Sousa 
Rego 

4 caras e meias cara de açúcar branco 
c/ 10 @ 

4$000       "       " 

      " André de Araújo 1 barril de açúcar mascavado c/ 8 @ 1$600       "       " 
      " Luís Francisco 

do Rego 
2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes; 1 cara e 1 embrulho de 
açúcar branco c/ 2 @; 1 saca de 
algodão em caroço c/ 1 @; 4 peles de 

10$712       "       " 
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cordovão 
      " Jacinto Inácio 

Silveira 
100 sacas de algodão em pluma c/ 399 
@; 100 peles de cordovão 

309$432       "       " 

22 Mai P.e Manuel 
Joaquim Ferreira 

1 cx. de açúcar mascavado c/ 43 @ 8$600       "       " 

      " Constantino 
Pacheco 

40 peles de cabra 1$200       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

1 cx. de açúcar branco c/ 47 @; 1 cx. 
de açúcar mascavado c/ 43 @ 

27$400       "       " 

      " Jacinto José 
Machado 

4 sacas de café c/ 16 @; 2 sacas de 
algodão em rama c/ 9 @  

15$104       "       " 

      " Miguel António 1 cx. e 20 caras de açúcar branco c/ 64 
@ 

25$600       "       " 

      " Manuel José de 
França  

1 cx. açúcar branco c/ 39 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 50 @ e meia 

25$700       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

1 cx. açúcar mascavado c/ 54 @ 10$800       "       " 

      " José de Lima 1 cx. açúcar branco c/ 20 @; 3 sacas 
de algodão em rama c/ 15 @ 

19$520       "       " 

      " José Francisco 
Moreira 

1 pipa de aguardente c/ 20 almudes 4$800       "       " 

      "      P.e Manuel de 
Jesus Machado 

1 barrica de aguardente de cana c/ 6 
almudes 

1$440       "       " 

23 Mai. Manuel de Paiva 
Matos 

1 pipa de aguardente de cana c/ 20 
almudes 

4$800       "       " 

      " Luís Francisco 
do Rego 

3 barricas de açúcar mascavado c/ 25 
@; 2 meias caras de açúcar branco c/ 1 
@ 

5$400       "       " 

      " Joaquim José 
Martins  

1 barril e 22 caras e meias caras de 
açúcar branco c/ 24 @; 1 barril de café 
c/ 1 @ e meia; 1 barril de aguardente 
de cana c/ 7 almudes; 3 sacas de 
algodão em rama c/ 3 @ e meia; 1 
saca de algodão em caroço c/ 4 @; 16 
meios de sola; 75 peles de cabra 

18$994       "       " 

      " Jacinto José 
Martins 

1 barrica de mel c/ 5 almudes $600       "       " 

      " P.e Manuel 
Joaquim Ferreira 
do Rego 

6 pipas e 2 quartolas de aguardente de 
cana c/ 138 almudes; 6 barricas de 
açúcar branco; 3 barricas de açúcar 
mascavado c/ 19 @; 31 meios de sola 

56$060       "       " 

      " D. Francisca 
Vieira de Castro 

1 pipa pequena de aguardente c/  16 
almudes 

3$840       "       " 

      " Matias Vieira da 
Silva 

1 pipa e 1 barril de aguardente de cana 
c/ 23 almudes; 7 caras de açúcar 
branco  

8$320       "       " 

      " José Joaquim da 
Silva Serra 

1 barrica de mel de cana c/ 5 aludes $600       "       " 

25 Mai. Francisco do 
Canto 

16 barricas de açúcar branco c/ 116 
@; 4 barricas de açúcar mascavado c/ 
28 @ 

51$800       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

3 barricas de açúcar branco c/ 22 @ 8$800        "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

91 sacos de algodão em rama c/ 421 
@; 8 sacas de algodão em rama c/ 38 
@ 

352$512       "       " 

      " Francisco 
António da Costa 

1 barrica de açúcar mascavado c/ 7 @; 
2 meios de sola; 1 saco c/ algodão em 
caroço c/ 3 @ 

2$256       "       " 



 257

      " Manuel Carvalho 1 cx. açúcar branco c/ 39 @; 2 pipas 
de aguardente de cana c/ 40 almudes; 
4 barris de mel de cana c/ 20 almudes; 
5 eixos de carro 

28$200       "       " 

      " Tomé de Sousa 
do Rego 

3 pipas de aguardente c/ 60 almudes 14$400       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

8 pipas de aguardente de cana c/ 160 
almudes; 4 barris de mel de cana c/ 18 
almudes 

40$560       "       " 

      " Francisco 
António da Costa 

2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes 

9$600       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes 

9$600       "       " 

      " Jacinto José 
Machado 

4 sacas de algodão em rama c/ 29 @; 
1 saca c/ goma c/ 4 @; 5 meios de sola

16$860       "       " 

      " João Botelho das 
Neves 

2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes 

9$600       "       " 

26 Mai. António Rebelo 
de Carvalho 

41 pipas e 1 barrica de aguardente de 
cana c/ 825 almudes; 2 barris de 
açúcar branco c/ 3 @; 3 barris de 
açúcar mascavado c/ 22 @; 6 sacas de 
arroz c/ 29 @; 1 saca de algodão em 
rama c/ 1 @; 12 caras e meias caras de 
açúcar branco c/ 10 @ 

215$152       "       " 

      " Manuel Pereira 
da Silva 

30 meios de sola 4$200       "       " 

      " Tomé de Sousa 
do Rego 

4 barris de açúcar branco c/ 31 @; 1 
barril de açúcar mascavado c/ 8 @; 1 
pipa de aguardente c/ faltas c/ 12 
almudes 

16$880       "       " 

      " José Jacinto de 
Viveiros 

2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes; 1 cx. açúcar mascavado c/ 47 
@; 1 cx. açúcar branco c/ 35 @ 

33$000       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

12 pipas de aguardente de cana c/ 240 
almudes 

57$600       "       " 

      " Constantino 
Pacheco 

10 caras de açúcar branco c/ 10 @; 18 
meios de sola 

6$520       "       " 

      " António Furtado 6 caras de açúcar branco c/ 6 @; 18 
meios de sola; 70 peles de cordovão 

9$120       "       " 

      " Nicolau Maria 
Raposo 

1 saca de algodão em rama c/ 1 @ e 
30 arráteis; 2 caras de açúcar branco c/ 
2 @ 

2$288       "       " 

      " Joaquim José 
Martins  

1 barril, 1 saca e 5 caras de açúcar 
branco c/ 14 @; 1 saca de arroz c/ 6 
@; 1 saca de algodão em pluma c/ 4 
@; 1 saca de algodão em caroço c/ 3 
@; 13 meios de sola 

11$644       "       " 

27 Mai. Francisco 
Joaquim da 
Costa 

1 pipa de aguardente de cana c/ 20 
almudes; 1 barrica de açúcar branco c/ 
9 @; 2 barricas de açúcar mascavado 
c/ 8 @ 

10$000       "       " 

      " D. Francisca 
Vieira de Castro 

2 sacas de algodão em rama c/ 5 @ 3$840       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

1.390 peles de cabra 41$700       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Simas 

1 barril de mel de cana c/ 5 almudes; 2 
meios de sola 

$880       "       " 

      " Pedro Fonseca 
Barbosa 

5 barricas de açúcar branco c/ 36 @ e 
meia 

14$600       "       " 
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      " João de Melo 
Tavares 

2 barricas e 8 caras de açúcar branco 
c/ 20 @; 3 barris de açúcar mascavado 
c/ 21 @; 1 pipa e 4 barricas de 
aguardente de cana c/ 40 almudes; 1 
saca de algodão em rama c/ 3 @; 1 
barrica de arroz c/ 5 @; 5 meios de 
sola; 8 peles de veado e cabra; 4 
pedaços de pau amarelo 

26$324       "       " 

      " João José dos 
Ramos 

20 meios de sola 2$800       "       " 

      " José da Silva 
Loureiro 

1 cx. de açúcar branco c/ 50 @ 20$000       "       " 

      " António José 
Silva Novaes 

40 meios de sola 5$600       "       " 

29 Mai. António Raposo 
Ferreira 

1 cx. açúcar mascavado c/ 38 @ e 
meia 

7$700       "       " 

      " José Carvalho 
Cordeiro 

5 caras de açúcar c/ 6 @; 2 sacas de 
algodão em rama c/ 7 @ e meia; 55 
meios de sola; 53 peles de cordovão; 
10 meios de sola 

18$850       "       " 

      " João Raposo 1 escravo Raimundo 10$000       "       " 
      " Matias Vieira 

Silva 
1 escrava Joaquina 10$000       "       " 

      "       " 1 cara e 3 meias caras de açúcar 
branco c/ 2 @ e meia; 1 barril de mel 
c/ 3 almudes; 1 barril de aguardente de 
cana c/ 2 almudes 

1$840       "       " 

29 Mai. Caetano José 
Baptista 

15 caras e meias caras de açúcar 
branco c/ 7 @; 11 meios de sola; 24 
peles de cabra 

5$060       "       " 

      " Manuel de Paiva 
Matos 

4 pipas de aguardente de cana c/ 80 
almudes; 1 cx., 1 barrica e 6 caras de 
açúcar branco c/ 50 @ 

39$200       "       " 

      " Cap. António 
Raposo Ferreira 

2 cx.s açúcar branco c/ 105 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 51 @ 

62$400       "      " 

      " Cap. José de 
Medeiros 

2 pipas de aguardente; 1 cx. açúcar 
branco c/ 41 @ 

26$000       "       " 

      " André Teves 
Raposo 

1 escrava Maria 10$000       "       " 

      " João José 
Martins  

6 caras de açúcar branco c/ 6 @; 22 
meios de sola; 1 saca de algodão em 
caroço c/ 2 @; 6 pedaços de chaprão 

6$464       "       " 

      " Pedro Nolasco 
Borges 

1 cx. açúcar mascavado c/ 54 @ e 
meia 

10$900       "       " 

      " José Furtado de 
Mendonça 

16 meios de sola; 10 caras de açúcar 
branco c/ 10 @; 60 peles; 1 saca c/ 3 
@ de algodão em caroço; 2 barris c/ 8 
almudes de aguardente 

10$536       "       " 

      " António de 
Viveiros 

4 fechos de açúcar branco c/ 54 @; 2 
fechos de açúcar mascavado c/ 31 @ 

27$800       "       " 

30 Mai. António Raposo 
Ferreira 

8 cx.s açúcar branco c/ 382 @ e meia; 
2 cx.s açúcar mascavado c/ 90 @ 

171$000       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

3 cx.s açúcar mascavado c/ 125 @; 1 
cx. açúcar branco c/ 50 @ 

45$000       "       " 

      " João Raposo 
Benevides 

1 escravo António 10$000       "       " 

1 Jun. António Raposo 
Ferreira 

3 cx.s açúcar branco c/ 155 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 47 @ 

71$400       "       " 

      "       " 1 escrava Maria 10$000       "       " 
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      " José Francisco da 
Costa  

2 cx. açúcar mascavado c/ 100 @; 2 
sacas de algodão em caroço c/ 5 @; 1 
saca de café c/ 50 arráteis; 4 eixos de 
carro 

21$760       "       " 

      " Manuel Dias 
Xixaro 

3 fechos de açúcar branco c/ 34 @; 10 
barricas de açúcar mascavado c/ 79 @ 

29$400       "       " 

      " João José Soares 13 barricas de açúcar branco c/ 84 @; 
9 barricas de açúcar mascavado c/ 63 
@ 

46$200       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

16 sacas de algodão em rama c/ 64 @ 49$152       "       " 

      " Joaquim José 
Martins  

1 barril de açúcar mascavado c/ 6 @; 1 
cara açúcar branco c/ 1 @; 28 meios 
de sola; 30 peles de cabra; 2 sacas de 
algodão em rama c/ 2 @ e meia 

8$340       "       " 

2 Jun. Manuel de Sousa 1 pipa de aguardente c/ 20 almudes; 1 
saca de algodão em rama c/ 3 @ 29 
arráteis 

7$800       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

137 meios de sola 19$180       "       " 

      " António de 
Araújo 

32 meios de sola; 6 eixos de carro 5$200       "       " 

      " João Carvalho 
Botelho 

2 cx.s, 1fecho e 1 caixote de açúcar 
branco c/ 106 @; 2 cx.s açúcar 
mascavado c/ 83 @; 1 barril de mel de 
cana c/ 4 almudes 

59$480       "       " 

      " Joaquim José 
Martins  

14 caras de açúcar branco c/ 13 @ e 
meia; 13 meios de sola; 6 peles de 
cabra; 6 eixos de carro 

8$120       "       " 

3 Jun.       " 6 pipas de aguardente de cana c/ 120 
almudes; 3 cx.s e 4 fechos de açúcar 
branco c/146 @ e meia; 1 cx. açúcar 
mascavado 

96$800       "       " 

      " José de Medeiros 
Carreiro 

60 meios de sola; 1 fecho e 3 barricas 
de açúcar mascavado c/ 35 @ 

15$400       "       " 

      " João de Melo 
Tavares 

4 pipas de aguardente c/ 80 almudes; 1 
cx. açúcar branco e 1 cara c/ 38 @ e 
meia; 1 cx. açúcar mascavado c/ 37 
@; 21 meios de sola; 1 barrica de 
arroz c/ 5 @; 10 peles de cabra 

45$720       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

3 fechos de açúcar branco c/ 4 @ 9$600       "       " 

      " Manuel Pacheco 3 cx.s açúcar mascavado c/ 177 @; 1 
cx. açúcar branco c/ 40 @ 

43$400       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

2 fechos de açúcar branco c/ 14 @ 5$600       "       " 

6 Jun. André de Teves 
Raposo 

1 cx. açúcar branco c/ 44 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 43 @; 40 meios 
de sola 

31$800       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

17 cx.s açúcar branco c/ 784 @; 5 cx.s 
açúcar mascavado c/ 232 @; 11 pipas 
de aguardente de cana c/ 220 almudes; 
24 meios de sola 

416$160       "       " 

12 Jun. Luís de Medeiros 1 cx. açúcar branco c/ 44 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 42 @ e meia 

26$100       "       " 

      " Joaquim José 
Martins  

1 meio de sola; 2 caras de açúcar 
branco c/ 2 @; 2 rebolos de amolar; 1 
barril de aguardente c/ 6 almudes; 2 
eixos de caro 

3$100       "       " 
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      " João Botelho 
Neves 

1 escravo Paulo 10$000       "       " 

15 Jun António José de 
Vasconcelos 

1 escrava Teresa 10$000       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

1 escravo João 10$000       "       " 

      " Francisco 
António de 
Sousa Medeiros 

1 escrava Maria 10$000       "       " 

17 Jun. António da Costa 
e Sousa 

40 meios de sola 5$600       "       " 

      " Estanislau Dias 
Moreira 

1 pipa de aguardente de cana  4$800       "       " 

      " Cap. Mor 
António 
Francisco 
Botelho de S. 
Paio Arruda 

1 escrava Maria 10$000       "       " 

      " João Moreira da 
Camara 

2 escravas Maria e Catrina 20$000       "       " 

      " João de 
Benevides 
Furtado 

11 pedaços de pau 1$100       "       " 

      " José Correia da 
Silva 

1 escravo Pedro e 1 escrava Maria 20$000       " Ber.m port. 
Bizarria 

      " António Cordeiro 1 escravo Manuel 10$000       "       " 
18 Jun. Mauricio de 

Arruda da 
Camara 

1 escravo Joaquim e 1 escrava Rosa 20$000       "       " 

      " José Francisco 
Brum da Silveira 

1 escravo João 10$000       "       " 

      " P.e João José do 
Rego 

9 caras e meias caras de açúcar c/ 7 
@; 1 caixote de doce c/ meia @ 

3$280       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

3 meias caras de açúcar c/ 1 @ e meia; 
4 barrilinhos de doce c/ 16 arráteis 

1$080       "       " 

      " Tomé de Sousa 
do Rego 

5 pipas de aguardente c/ 100 almudes; 
50 peles; 7 caras de açúcar c/ 7 @ 

28$300       "       " 

      " Manuel Fracisco 
de Sousa 

1 barril de mel de cana c/ 6 almudes; 
30 peles 

1$620       "       " 

      " João José de 
Gouveia 

1 barril de mel de cana c/ 5 almudes; 3 
caras de açúcar c/ 3 @ 

1$800       "       " 

      " Cap. Agostinho 
José Franco 

4 pipas de aguardente c/ 80 almudes; 2 
barris de mel de cana c/ 12 almudes 

20$640       "       " 

      "       " 2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes 

9$600       "       " 

19 Jun. João de Sousa 
Matos 

2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes; 1 barrica de açúcar branco c/ 
6 @ 

12$000       "       " 

      " José Inácio do 
Rego e Sá 

3 sacas de algodão em rama c/ 2 @ e 
meia 

1$920       "       " 

      " António João 
Senra 

1 barrica de açúcar branco c/ 7 @; 1 
saca de algodão em rama c/ 1 @ 

3$568       "       " 

      " João da Ponte 1 barril e 2 caixotinhos de açúcar 
mascavado c/ 8 @ 

1$600       "       " 

     " João Duarte de 
Sá 

4 pipas de aguardente de cana c/ 80 
almudes; 10 meios de sola; 6 caras e 
meias caras de açúcar c/ 5 @ 

22$600       "       " 

      " Nicolau Maria 
Raposo 

1 pipa de aguardente de cana c/ 20 
almudes 

4$800       "       " 
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      " João José da 
Costa 

5 pipas, 1 quartola e 1 barrica de 
aguardente de cana c/ 110 almudes; 1 
cara açúcar c/ 1 @ 

26$800       "       " 

      " Pedro Nolasco 
Borges 

4 peles; 4 meios de sola $980       "       " 

      " João dos Santos 
Martins 

24 meios de sola 3$360       "       " 

      " João José dos 
Ramos 

3 barris de aguardente c/ 10 almudes; 
5 barricas de açúcar branco c/ 35 @; 1 
barrica de açúcar mascavado c/ 8 @; 
14 barrilinhos de doce c/ 6 @ 

23$760       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

4 pipas de aguardente de cana c/ 80 
almudes; 6 caras de açúcar branco; 5 
meios de sola 

22$100       "       " 

      " Luís Bernardo 1 saca de café c/ 1 @; 1 saca de 
algodão em rama c/ meia @; 1 
cunhete de açúcar branco c/ 4 @ 

2$496       "       " 

20 Jun. André de Teves 
Raposo 

1 saca de algodão em rama c/ 1 @; 2 
meios de sola 

1$048       "       " 

      " Manuel Joaquim 
Ferreira do Rego 

1 pipa de aguardente de cana c/ 20 
almudes 

4$800       "       " 

      " António João 
Feijó 

10 meios de sola; 2 caras de açúcar c/ 
2 @ 

2$200       "       " 

      " João de Medeiros 
Moniz 

6 meios de sola; 12 peles 1$000       "       " 

      " P.e António 
Joaquim de 
Medeiros 

7 caras e meias caras de açúcar c/ 5 
@; 6 meios de sola; 1 fardinho c/ 10 
peles 

3$140       "       " 

      " António Cordeiro 3 barris de mel c/ 5 almudes; 4 sacas e 
1 barril de farinha de pau c/ 16 @ 

1$240       "       " 

      " António 
Francisco do 
Amaral 

2 cx.s açúcar branco c/ 81 @ e meia 32$600       "       " 

      " José Correia da 
Silva 

14 caras de açúcar c/ 14 @; 2 sacas de 
algodão em caroço c/ 5 @; 1 saca de 
arroz c/ 6 @ 

7$136       "       " 

      " João Botelho 
Neves 

2 cx.s açúcar  mascavado c/ 90 @; 1 
barrica açúcar branco c/ 7 @ 

20$800       "       " 

22 Jun. Manuel Baptista 6 pipas e 2 barris de aguardente c/ 26 
almudes; 4 barricas e 10 caras de 
açúcar branco; 1 cx. e 3 barricas de 
açúcar mascavado c/ 69 @; 44 meios 
de sola; 83 peles; 2 ancorotes de mel 
de cana c/ 2 almudes 

68$530       "       " 

      " João Botelho 
Neves 

2 sacas de algodão em caroço c/ 3 @ $516       "       " 

      " João Nunes Felix 2 cunhetes e 3 caras de açúcar branco 
c/ 19 @; 1 barrica de mel de cana c/ 4 
almudes; 4 meios de sola 

8$640       "       " 

      " Francisco de 
Pimentel 

4 caras dee açúcar c/ 3 @ 1$200       "       " 

      " Manuel de Faria 
Mota 

71 meios de sola; 4 peles 8$660       "       " 

      " Manuel de 
Medeiros 

1 pipa de aguardente de cana; 10 
meios de sola; 2 @ de algodão em 
caroço 

6$584       "       " 

      " António da Silva 
Franco 

4 caras e meias caras de açúcar c/ 3 @ 1$200       "       " 

      " José Correia da 2 barricas de açúcar branco c/ 15 @; 72$856       "       " 
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Silva 120 peles; 2 meios de sola; 21 sacas 
de algodão em rama c/ 82 @ 

      " José Francisco da 
Costa 

7 barricas de açúcar branco c/ 56 @; 1 
barrica de açúcar mascavado c/ 7 @ e 
meia 

23$900       "       " 

      " Tomé de Sousa 
do Rego 

9 meios de sola; 2 barricas de açúcar 
branco c/ 6 @ e meia 

7$860       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

20 barricas e 2 caras de açúcar branco 
c/ 151 @; 323 @ de açúcar 
mascavado; 4 pipas de aguardente 

144$200       "       " 

      " P.e António 
Francisco de 
Melo 

1 fecho de açúcar branco c/ 17 @ 6$800       "       " 

25 Jun. João Carvalho 
Botelho 

6 pipas de aguardente de cana c/ 120 
almudes 

28$800       "       " 

      " António Cordeiro 
Moniz 

10 sacas de algodão em rama c/ 37 @ 
e meia 

28$800       "       " 

      " André de Araujo 
Couto 

6 @ e 24 arráteis de algodão em rama; 
8 caras de açúcar c/ 8 @; 10 meios de 
sola 

9$784       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Franco 

8 caras e meias caras de açúcar c/ 6 
@;  

2$400       "       " 

      "  Manuel de Paiva 
Matos 

7 pipas de aguardente c/ 140 almudes; 
2 barris de mel c/ 10 almudes; 1saca 
de algodão em rama 

36$528       "       " 

      " António Furtado 1 barril de mel de cana c/ 2 almudes $240       "       " 
      " Cap. José de 

Medeiros 
1pipa de aguardente de cana  4$800       "       " 

      " João da Silva 2 caras de açúcar c/ 2 @; 2 meios de 
sola 

1$080       "       " 

      " Cap. Manuel da 
Silva Araújo  

1 saca de algodão em rama c/ 3 @ 2$304       "       " 

      " António de Paiva 10 caras e meias caras de açúcar 
branco c/ 8 @ e meia; 1 barrica de 
arroz c/ 5 @; 16 meios de sola 

6$120       "       " 

      " Cap. Manuel da 
Silva Araújo  

6 barris de açúcar branco c/ 22 @; 2 
barricas de açúcar mascavado 

11$800       "       " 

27 Jun. Manuel Martins 4 fechos de açúcar branco c/ 31 @; 1 
pipa pequena de aguardente de cana c/ 
15 almudes 

16$000       "       " 

      " Joaquim José 
Alves Cabral 

6 fechos e 1 cara de açúcar branco c/ 
46 @; 1 saca de café c/ 6 @ 

19$936       "       " 

      " Manuel de Sousa 1 pipa de aguardente 48$000       "       " 
      " Manuel José de 

Sousa 
20 meios de sola; 32 peles 3$760       "       " 

      " André de Sousa 
Travassos 

4 barris e 5 caras de açúcar branco c/ 
32 @; 16 meios de sola 

15$040       "       " 

      " Luís Caetano 
Tavares 

1 barrica e 3 caras de açúcar branco c/ 
10 @ e meia; 1 saca de algodão em 
rama c/ 1 @ e meia; 6 meios de sola; 
80 peles 

8$592       "       " 

      " Ajudante Manuel 
dos Ramos 
Aguiar 

5 pipas de aguardente de cana c/ 100 
almudes; 1 saca de algodão em rama 
c/ 2 @ 

25$536       "       " 

30 Jun. Manuel Dias 
Xixaro 

32 caras e meias caras de açúcar 
branco c/ 28 @ e meia; 1 cx. e 5 
barricas de açúcar mascavado c/ 84 @; 
1 fecho de doce c/ 5 @ e meia; 1 
surrão c/ arroz c/ 20 @; 4 pipas e 1 

55$320       "       " 
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barrica de aguardente c/ 83 almudes 
      "       " 4 caras de açúcar branco c/ 4 @; 4 

meios de sola 
2$160       "       " 

1 Jul. António da Costa 
Sousa 

1 cx. e 2 caras de açúcar branco c/ 43 
@ 

17$200       "       " 

      " Matias Vieira 1 fecho de açúcar branco c/ 6 @ 2$400       "       " 
      " Joaquim José 

Martins 
4 pipas de aguardente de cana c/ 80 
almudes 

19$200       "       " 

2 Jul. João de Medeiros 
Carneiro 

6 sacas de algodão em rama c/ 16 @; 
6 caras de açúcar c/ 5 @; 2 meios de 
sola; 16 peles 

16$448       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Simas 

1 saca de algodão em rama c/ 5 @ 3$840       "       " 

3 Jul. Duarte Joaquim 
da Silva Braga 

3 barris de açúcar branco c/ 7 @ 2$800       "       " 

      " Miguel Raposo 
Barbosa 

2 barris de açúcar mascavado c/ 16 @ 3$200       "       " 

      " José Mauricio da 
Cunha 

2 barricas açúcar branco c/ 15 @ 6$000       "       " 

4 Jul. Fernandes & 
Sousa 

4 barris de pregos c/ 20 @ 9$840 Londres Chalupa ingl. 
Prince of Wales 

6 Jul. António Ferreira 2 pipas de aguardente de cana; 11 
barricas e 6 caras de açúcar branco c/ 
86 @; 8 barricas de açúcar mascavado 
c/ 62 @116 peles 

79$080 Pernambuco Ber.m port. 
Bizarria 

8 Jul. José Maria da 
Camara 

1 cx. açúcar mascavado c/ 31 @; 1 
fecho de açúcar branco c/ 19 @ 

13$800       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

66 sacas de algodão em rama c/ 285 @ 218$880       "       " 

      " Jacinto José 
Moniz 

2 barricas de açúcar branco c/ 15 @; 4 
barricas de açúcar mascavado c/ 30 @; 
2 barricas de farinha de pau c/ 10 @; 1 
quartola de aguardente de cana c/ 7 
almudes; 10 peles 

14$380       "       " 

      " Manuel Pacheco 2 sacas de algodão em rama c/ 12 @ 9$216       "       " 
9 Jul. João Carlos 

Scholtz 
1 cx. açúcar branco c/ 53 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 52 @; 4 sacas de 
algodão em rama c/ avaria  c/ 15 @ 

40$816       "       " 

      " José da Camara 
de S. Paio 

1 saca de algodão em rama c/ 3 @; 1 
cara de açúcar branco c/ 1 @ 

2$704       "       " 

      " Francisco 
Caetano de 
Carvalho 

3 cx.s açúcar branco c/ 141 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 50 @; 25 eixos 
de carro 

69$400       " Galera port. 
Flora 

10 Jul. Agostinho José 
Franco 

2 cx.s açúcar branco c/ 83 @; 1 cx. 
açúcar mascavado c/ 46 @ e meia; 1 
pipa de aguardente de cana; 2 barris de 
mel de cana c/ 12 almudes 

48$740       " Ber.m port. 
Bizarria 

17 Jul. Manuel de Paiva 
Matos 

30 meios de sola; 2 fechos de açúcar 
branco c/ 23 @; 3 barricas de açúcar 
mascavado 

19$180       "       " 

      " Francisco de 
Arruda 

1 barrica de açúcar branco c/ 8 @; 1 
saco de algodão em caroço c/ 1 @ 

3$392       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

10 barris de pregos c/ 40 @; 1 canastra 
de loiça de pó de pedra; 40 rodas de 
arcos de pau 

23$360 Londres Escuna ingl. 
Caçador 

23 Jul. António da Silva 
Franco  

11 caras e meias caras de açúcar c/ 6 
@ e meia; 1 saca de algodão em 
caroço c/ 1 @ e meia 

2$888 Pernambuco Ber.m port. 
Bizarria 

      " Agostinho José 5 cx.s, 1 fecho e 5 caras de açúcar 174$628       "       " 
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Franco branco c/ 263 @; 4 cx.s e 1 fecho de 
açúcar mascavado c/ 210 @ e meia; 
16 barris de mel c/ 96 almudes; 1 pipa 
de aguardente; 4 sacas de café c/ 21 @ 
e meia 

24 Jul. António da Silva 
Franco  

3 caras de açúcar c/ 2 @; 1 saca de 
algodão em rama c/ meia @; 6 sacas 
de algodão em caroço c/ 6 @; 10 
meios de sola; 19 peles; 1 barril de 
mel de cana c/ 1 almude; 2 eixos de 
carro 

4$666       "       " 

      " Pedro José 
Travassos 

2 barris de açúcar branco c/ 4 @ 1$600       "       " 

      " Joaquim José 
Martins 

1 barril de mel c/ 6 almudes $720       " Galera port. 
Flora 

28 Jul. Manuel José de 
Medeiros 

6 meias caras de açúcar c/ 3 @; 1 saca 
de algodão c/ meia @; 2 meios de 
sola; 1 barril de mel c/ 5 almudes; 1 
barril e 1 caixotinho c/ meia @ de 
arroz 

2$512       " Ber.m port. 
Bizarria 

2 Set.  Francisco Gomes 
do Amaral 

1 escravo João; 145 peles 14$350       " Ber.m port. 
Penha de França 

      " Pedro Cardoso 1 escravo Joaquim 10$000       "       " 
      " José Raposo 

Alves 
1 escrava Teresa; 1 escravo Joaquim 20$000       "       " 

4 Set. Manuel Gomes 
de Sá 

4 sacas de café c/ 19 @ 9$728       "       " 

      " José Maria da 
Camara 

1 saca de arroz c/ 5 @ e meia $528       "       " 

      " João de Melo 
Tavares 

1 surrão de arroz c/ 14 @ 1$344       "       " 

      " Francisco 
Tavares Vinagre 

1 barrica de açúcar branco c/ 7 @ 2$800       "       " 

      " Manuel 
Francisco Vilar 
Braz 

2 barricas e 1 cara de açúcar branco c/ 
15 @; 4 barricas de açúcar mascavado 
c/ 30 @ 

12$000       "       " 

      " José Raposo 
Alves 

2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

9 Set. João Carlos 
Scholtz 

30 pipas de aguardente de cana c/ 560 
almudes 

134$400       "       " 

      " José Leonardo 
Tavares 

16 pipas de aguardente de cana c/ 320 
almudes 

76$800       "       " 

      " P.e Manuel 
Machado 

1 saca e 1 surrão de arroz c/ 4 @ e 
meia; 1 saca de café c/ 4 @ 

2$480       "       " 

      " Manuel 
Francisco 
Vilasboas 

3 pipas de aguardente de cana e 1 
barril c/ 74 almudes; 31 meios de sola; 
3 meias caras de açúcar c/ 3 @ 

20$100       "       " 

      " Cap. Pedro 
Nolasco Borges 
da Camara 

4 caras de açúcar c/ 4 @ 1$600       "       " 

      " José Luís da 
Costa Machado 

20 meios de sola 2$800       "       " 

10 Set António Raposo 
Ferreira 

2 caras de açúcar c/ 1 @ e meia $600       "       " 

      " André de Sousa 11 @ e meia de açúcar 28$800       "       " 
      " António de Faria 2 fechos de açúcar branco c/ 5 @ e 

meia; 1 fecho de açúcar mascavado c/ 
3 @ e meia 

2$900       "       " 

      " Manuel Gomes 1 cx. e 3 fechos de açúcar branco c/ 90 36$000       "       " 
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de Sá @ 
      " João José 

Tavares 
11 caras e meias caras açúcar c/ 8 @ 3$200       "       " 

11 Set. José Maria da 
Camara 

1 saco de algodão em rama c/ 1 @; 2 
barricas de mel c/ 10 almudes 

1$968       "       " 

      " Jacinta Rosa 10 meios de sola; 12 peles 1$760       "       " 
      " Manuel Gomes 

de Sá 
1 cx. açúcar mascavado c/ 50 @ 10$000       "       " 

      " José da Cunha  2 barris de açúcar branco c/ 7 @; 1 
barrica de aguardente de cana c/ 8 
almudes 

4$720       "       " 

      " Bernardo 
António Soares 

1 saca de algodão em rama c/ 1 @; 1 
cunhete de açúcar branco c/ 2 @ e 
meia; 1 boceta c/ meia @ de café 

2$024       "       " 

      " Manuel Alvares 
Botelho 

7 caras e meias caras açúcar c/ 5 @ e 
meia; 1 saca de aroz c/ 4 @ e meia 

2$632       "       " 

12 Set. Manuel Baptista 89 peles; 6 caras de açúcar c/ 6 @; 3 
barris de aguardente de cana c/ 12 
almudes; 4 barricas de arroz c/ 32 @ 

11$022       "       " 

      " João Carvalho 
Botelho 

2 saca de algodão em caroço c/ 3 @; 2 
meias caras de açúcar c/ 1 @ 

$976       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

4 pipas de aguardente de cana c/ 80 
almudes; 1 fecho, 1 barrica e 4 caras 
de açúcar branco c/ 16 @; 3 barricas 
de açúcar mascavado c/ 33 @ 

32$500       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Simas 

1 barrica de arroz c/ 6 @ $576       "       " 

      " Cosme 
Rodrigues Nunes 

1 barrilinho de arroz c/ 1 @ e meia $144       "       " 

      " Manuel de Sousa 1 fecho e 1 barrica açúcar branco c/ 18 
@ 

7$200       "       " 

15 Set. Verissimo José 
Tavares 

2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes 

9$600       "       " 

      " José Gomes 5 meios de sola $700       "       " 
16 Set. João da Ponte 

Espiga 
2 barris de mel c/ 7 almudes $840       "       " 

      " António Ferreira 2 pipas de aguardente de cana c/ 40 
almudes; 2 barricas de açúcar branco 
c/ 15 @ e meia; 4 barricas de açúcar 
mascavado c/ 29 @ e meia; 1 ancorote 
de mel de cana c/ 1 almude; 1 saca de 
algodão em caroço c/ 1 @ 

22$012       "       " 

17 Set. João Nunes Felix 1 saca de algodão em rama c/ 1 @ $768       "       " 
      " José da Cunha  5 barris de açúcar branco c/ 36 @; 1 

barrilinho de arroz c/ 24 arráteis 
14$472       "       " 

      " Inácio José de 
Melo 

5 pipas de aguardente de cana c/ 98 
almudes; 24 peles 

24$240       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

7 pipas de aguardente c/ 133 almudes 131$920       "       " 

18 Set. Domingos 
Fernandes  

3 barricas de açúcar branco c/ 20 @ e 
meia; 2 barricas de açúcar mascavado 
c/ 21 @ 

12$400       "       " 

19 Set. Manuel José de 
Sousa 

1 saca da algodão c/ 2 @ 1$536       "       " 

      " Antónia do 
Loreto 

1 pipa de aguardente de cana c/ 15 
almudes 

3$600       "       " 

      " João José dos 
Ramos 

1 barrica de açúcar branco c/ 11 @; 1 
barril de arroz c/ 50 arráteis 

3$350       "       " 

24 Set. Hickling & 607 bandas de ferro 80$400 S. Escuna amer. 
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Anglin Petersburgo Cornelia 
25 Set.       " 489 pacotes c/ 1.821 @ e 21 arráteis 

de linho; 19 pacotes de linho avariado 
c/ 64 @ e 11 arráteis 

388$026       "       " 

      " António 
Rodrigues da Paz 

4 pipas de aguardente de cana  19$200 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 

3 Out. José Luís da 
Costa Machado 

2 rebolos de amolar $480       "       " 

19 Out. João José da 
Costa 

1 cx. açúcar branco c/ 45 @ 18$000       " Galera port. 
Flora 

20 Out. João Carlos 
Scholtz 

10 cx.s açúcar branco c/ 498 @ 199$200       " Ber.m port. 
Penha de França 

7 Nov. Guilherme 
Brander Junior 

3 barris de pregos c/ 9 @ e 16 arráteis 1$520 Greenock  Ber. m amer.Lift 

9 Nov. Thomas Hickling 10 caixotes de velas de sebo  1$792 Madeira 
(via) 

Escuna amer. 
Hannah 

11 Nov. Alexander Man 1 fardo c/ 9 peças de panos finos c/ 
248 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de pano 
mais que ordinário c/ 204 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de pano ordinário c/ 417 
c.os; 1 fardo c/ 5 peças de baeta 
comum c/ 174 c.os; 1 fardo c/ 5 peças 
de baeta comum c/ 222 c.os; 1 fardo c/ 
5 peças de baetas comuns c/ 219 c.os 

125$500 Londres Esuna amer. 
União 

12 Nov.       " 1 fardo c/ 218 c.os de baeta comum; 1 
fardo c/ 4 peças de baeta cores comuns 
c/ 148 c.os 

13$208       "       " 

      "       " 1 cx. c/ 32 peças de durante cor 
comum c/ 1.280 c .os 

25$600       "       " 

      "       " 12 pipas de azeite de peixe c/ 2.560 
canadas 

102$680       "       " 

14 Nov. Cap. Guilherme 
Leebon 

20 queijos; 20 barris de arenques; 20 
tábuas de pinho 

1$824       " Escuna (?) Vier 
Broders 

      " Alexander Man 22 barris de pregos c/ 91 @ 14$710       " Escuna amer. 
União 

16 Nov. Thomas Hickling 1 embrulho de cera amarela em pão c/ 
2 @ e 24 arráteis 

2$516 Faial 
(via) 

Ber.m (?) 
Polique 

24 Nov. Alexander Man 13 quartos de panelas de ferro c/ 190 
@; 200 panelas de ferro avulsas c/ 150 
@ e 6 libras 

29@ 19 
libras  

Londres Escuna amer. 
União 

      "       " 4 barris de pregos c/ 15 @; 1 quarto c/ 
22 caldeirões  c/ 5 @; 1 quarto c/ 48 
facas de trinchar de cabo de osso; 52 
machados; 2 moinhos de café grandes; 
1 quarto c/ 6 martelos, 12 enxós de 
tanoeiro; 128 dobradiças c/ parafusos; 
4 dúzias de ferros de plainas; 12 ferros 
de cutelos de tanoeiro; 1 quarto c/ 6 
folhas pequenas de serra; 2 fogões de 
ferro grandes; 1 quarto c/ 10 grosas de 
rolhas, 2 fogões de cozinha; 1 quarto 
c/ 6 cafeteiras grandes, 12 cafeteiras 
pequenas, 20 frigideiras com tampas, 
50 ferros de engomar 

22$080       "       " 

25 Nov.       " 4 quartos de panelas de ferro c/ 34 @; 
2 embrulhos c/ 1 dúzia de pás de ferro, 
balanças de ferro grandes; 4 @ de 
pesos para balança 

8$708       "       " 

28 Nov. Cosme Brander 
& C.ia 

31 barris e cx.s de peros  4$000 Jersey Ber.m ingl. 
Neptuno 
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2 Dez. Alexander Man 14 cestos c/ 576 garrafas de cerveja 77$760 Londres Escuna amer. 
União 

3 Dez. Guilherme 
Brander 

30 caixotes de velas de sebo c/ 7.880 
libras 

63$104       " Escuna ingl. 
Zefir 

      " Cláudio Jardinê 100 fardos de linho em rama c/ 86 
quintais e 18 arráteis 

71$669       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

118 fardos ou esteiras de linho em 
rama c/ 115 quintais e 14 arráteis 

96$395       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

9 barris de pregos c/ 47 @ e meia; 1 
fardo c/ 12 peças de pano preto 
ordinário c/ 560 c.os; 2 caixotes c/ 
ferragens c/ 12 fechaduras de porta, 40 
dúzias de dobradiças 

58$640       "       " 

      " Cláudio Jardinê 10 pipas de azeite de peixe c/ 2.609 
canadas; 1 pipa de óleo de linhaça c/ 
199 canadas 

112$320       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 10 peças de panos grossos c/ 
381 c.os 

22$880       "       " 

      "       " 1 fardo c/ 18 peças de baeta c/ 962 
c.os; 1 fardo c/ 17 peças de baeta 
comum c/ 974 c.os; 1 fardo c/ 2 peças 
de pano ordinário cor comum c/ 72 
c.os; 8 peças de pano mais que 
ordinário c/ 248 c.os; 4 peças de pano 
fino cor comum c/ 86 c.os; 1 fardo c/ 
10 peças de pano ordinário c/ 357 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de panos 
grossos c/ 460 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de panos cor comum c/ 1.183 
c.os; 1 fardo c/ 17 peças de droguete 
cores comuns c/ 620 c.os; 1 fardo c/ 
12 panos de pano de cor comum c/ 
336 c.os; 1 caixote c/ 12 peças de 
camelão estreito c/ 480 c.os; 1 caixote 
c/ 2 peças de tripe azul c/ 112 c.os 

287$595       "       " 

4 Dez. Cosme Brander 
& C.ia 

40 barris de sardinhas ou sardas 16$000 Jersey Ber.m ingl. 
Neptuno 

5 Dez. Guilherme 
Harding Read 

26 barris ou cascos de azeite de peixe 
c/ 5.297 canadas 

211$880 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

      " Cláudio Jardinê 1 fardo c/ 82 peças de durante c/ 3.280 
c.os; 30 peças de cetim c/ 1.200 c.os; 
10 peças de saetas cor comum c/ 400 
c.os; 2 peças de saeta cor de rosa c/ 
160 c.os; 2 peças de sargelim cor 
comum c/ 66 c.os; 2 peças de sarja 
grossa c/ 112 c.os 

322$920       "       " 

      "       " 1 fardo c/ 12 peças de baeta cor 
comum c/ 523 c.os; 1 peça de baeta 
rosa c/ 44 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
baetões cor comum c/ 621 c.os; 1 
fardo c/ 72 cobertores de papa 
pequenos; 2 peças de baetilha branca 
c/ 125 c.os; 2 peças de baetões c/ 141 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de baeta 
comum c/ 523 c.os; 2 peças de baeta 
cor de rosa c/ 88 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de pano ordinário c/ 404 c.os; 1 
fardo c/ 9 peças de pano ordinário c/ 
378 c.os; 6 peças de pano fino cor 
comum c/ 177 c.os; 7 peças de 

607$747       "       " 
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casimira c/ 298 c.os; 5 peças de 
baetilha branca c/ 269 c.os; 1 fardo c/ 
3 peças de pano fino cor comum c/ 73 
c.os; 1 peça de pano escarlate fino c/ 
24 c.os; 7 peças de pano entrefino c/ 
200 c.os; 1 peça de pano mais que 
ordinário c/ 42 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de droguete castor cor comum c/ 
394 c.os; 6 peças de serafina cor 
comum c/ 200 c.os; 1 baú c/ 185 peças 
de fita de seda  lisa c/ largura de 
polegada c/ 3.700 varas, 78 peças de 
fitas de seda lisa c/ largura de meia 
polegada c/ 1.360 varas, 36 pares de 
meias de seda preta lisa, 1 peça de 
meia de lã azul c/ 84 c.os; 1 fardo c/ 
12 peças de baeta cor comum c/ 516 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano azul 
mais que ordinário c/ 436 c.os; 1 peça 
de pano fino c/ 48 c.os; 1 fardo c/ 25 
peças de durante cor comum c/ 1.000 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de droguete 
cor comum c/ 309 c.os  

10 Dez. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 13 peças de baetão cor 
comum c/ 646 c.os; 1 fardo c/ 13 
peças de baeta comum c/ 650 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano grosso cor 
comum c/ 380 c.os; 1fardo c/ 10 peças 
de sarja grossa, 20 peças de durante 
cor comum c/ 800 c.os 

82$376       "       " 

11 Dez. Cláudio Jardinê 57 barris de pregos c/ 431 @ e 10 
arráteis; 5 barris de aço c/ 4 quintais e 
10 arráteis; 1 casco c/ 40 barrilinhos 
de alvaiade grossa c/ 31 @; 1 casco c/ 
20 barrilinhos c/ roxo terra c/ 14 @ e  
6 barrilinhos de verdete c/ 2 @; 4 
barrilinhos c/ anil fino c/ 1 @ e meia 

92$100       "       " 

      " Diogo Cockburn 1 caixote c/ 6 peças de lila preta c/ 475 
c.os; 1 caixote c/ 3 peças de damasco 
de lã carmesim c/ 120 c.os; 7 peças de 
damasco de lã carmesim c/ 280 c.os 

27$130       "       " 

      " Jacinto Pacheco 
de Castro 

2 cx.s açúcar mascavado c/ 52 @; 1 
barrica de açúcar branco c/ 7 @ e 29 
arráteis; 1 pipa de aguardente de cana 
c/ 240 canadas; 2 sacas de algodão em 
rama c/ 9 @ e 4 arráteis 

27$770 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 

      " Cosme Brander 
& C.ia 

10 quartos de semilhas (batata) 1 quarto  Jersey Ber.m ingl. 
Neptuno 

11 Dez. P.e Manuel José 
da Costa 

1 escravo Atanásio 10$000 Pernambuco Ber.m port. 
Penha de França 

29 Dez. Cláudio Jardinê 10 canastras de pó de pedra c/ 288 
dúzias de pratos de guardanapo, 96 
dúzias de tigelas brancas de quartilho, 
26 tigelas brancas de quartilho e meio, 
55 dúzias de tigelas de meio quartilho 

47$560 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 79 e 81 dos Direitos Reais, 1807. 
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QUADRO IX 
IMPORTAÇÕES DA LHA DE S. MIGUEL - 1808 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

9 Jan. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 3 peças de pano cor comum 
c/ 89 c.os, 4 peças de casimira cor 
comum c/ 228 c.os, 3 peças de pelúcia 
de lã c/ 158 c.os, 35 peças de durante 
cor comum c/ 1.400 c.os, 11 peças de 
saeta comum c/ 440 c.os; 2 barris de 
pregos c/ 68 @; 16 cascos de azeite de 
peixe c/ 1.968 galões; 12 barris de 
pregos c/ 58 @ e 26 libras; 1 barril de 
gesso c/ 12 @ 

255$338 Londres Ber.m ingl. 
Oriente 

16 Jan. Ivens & Burnett  2 caixotes c/ 12 peças de cetim de lã 
cor comum c/ 480 c.os; 1 fardo c/ 4 
peças de panos finos cor comum c/ 
104 c.os; 1 fardo c/ 24 guarda-sóis da 
Holanda; 56 cascos de azeite de peixe 
c/ 8.701 canadas; 12 barris de pregos 
c/ 30 @ 

386$120       " Ber.m ingl. Flora 

22 Jan. Francisco 
Peixoto 

1 cx. açúcar mascavado c/ 30 @; 1 cx. 
açúcar branco c/ 32 @ 

18$800 Pernambuco Galera port. 
Flora 

27 Jan. Hickling & 
Anglin 

12.522 libras de bacalhau 31$480 Dartmouth Ber.m ingl. Sally 

6 Fev. Guilherme 
Brander 

6 barris de arenques; 45 quintais de 
bacalhau; 109 quintais e 1 @ e meia 
de bacalhau avariado 

44$200 Brixham Escuna ingl. 
Gatcomb 

29 Fev. Hickling & 
Anglin 

3 cx.s de chá sequim c/ 214 libras; 77 
cx.s e caixotes de chá sequim c/ 1.809 
libras; 1 quartola c/ 299 peças de 
ganga azul dobradas; 38 peças de 
gangas brancas avariadas; 760 peças 
de gangas; 40 peças de gangas; 9 
barris de azeite de peixe c/ 1.000 
canadas; 6 barris de carne de porco c/ 
1.000 libras; 12 barris de carne de 
vaca c/ 2.400 libras; 50 remos 
sortidos; 2.440 aduelas de quartola ou 
barrica; 11 cx.s de velas c/ 327 libras 

350$971 Boston Escuna amer. 
Britania 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

5 barris de pregos c/ 25 @ 4$020 Londres Escuna ingl. 
Fame 

2 Mar. Manuel Correia 
(Pestana) 

1 fardinho c/ 5 peças de chitas 
ordinárias c/ 186 c.os; 14 peças de 
lenços brancos ordinários; 8 peças de 
lenços brancos de linho c/ 168 lenços; 
1 peça de durante preto c/ 40 c.os; 1 
peça de belbutina preta c/ 33 c.os; 1 
peça de belbute azul c/ 77 c.os 

10$741 (Londres) Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

      " Manuel da 
Cunha Leite 

1 fardinho c/ 3 peças de belbute azul 
c/ 234 c.os; 4 chapeleiras c/ 4 
barretinas de castor para senhora; 1 
caixotinho c/ 6 frasquinhos de tintas 
para botas e 12 tijolos de arear facas e 
4 escovas; 20 @ e meia de bacalhau; 1 
canastra de loiça de pó de pedra c/ 36 
dúzias de pratos de guardanapo; 2 
dúzias de bacias para mãos; 24 
travessas sortidas; 4 cascos de azeite 

41$132       "       " 



 270

de peixe c/ 500 canadas; 1 caixote c/ 
12 chapéus de pêlo falso; 1 caixote c/ 
18 chapéus grossos; 3 chapéus 
pequenos de pêlo falso; 1 caixote c/ 6 
chapéus de pêlo falso; 18 chapéus 
grossos 

4 Mar. Diogo Cockburn 13 cestos c/ queijos c/ 822 libras 4$932 Liverpool Galeota (?) 
Margarita 

      " Thomas Kenyon 1 baú c/ 40 peças de chita ordinária c/ 
1.493 c.os; 11 peças de panino branco 
fino c/ 105 varas e meia; 1 peça de 
fustão branco dobrado c/ 36 c.os; 6 
peças de fustão singelo c/ 232 c.os; 4 
peças de guingão escocês c/ 164 c.os; 
52 peças de lenços c/ 625 lenços 

70$668       "       " 

      " Diogo Cockburn 6 canastras de loiça de pó de pedra c/ 
78 dúzias de tigelas de canada; 2 
dúzias de tigelas de quartilho; 2 
canastras de loiça c/ 60 dúzias de 
tigelas de quartilho; 2 canastras c/ 60 
dúzias de tigelas do mesmo tamanho; 
3 canastras c/ 90 dúzias de tigelas de 
quartilho; 4 canastras c/ 96 dúzias de 
tigelas de 3 quartilhos; 4 canastras c/ 
48 dúzias de tigelas de canada; 3 
canastras c/ 84 dúzias de tigelas de 
meia canada; 8 canastras c/ 200 tigelas 
de quartilho; 4 canastras c/ 120 dúzias 
de tigelas de meia canada; 5 canastras 
c/ 200 dúzias de pratos de guardanapo 

199$080       "       " 

9 Mar. Hickling & 
Anglin 

162 @ e meia de bacalhau 13$000 Gibraltar Ber.m amer. 
Sophia 

      " Guilherme 
Brander 

67 @  de bacalhau 5$360 (?) Escuna ingl. 
Maria 

10 Mar. Alexander Man 
& C.ia 

2 caixotes c/ 19 boiões c/ 130 @ de 
verdete fino; 1 caixote c/ 10 chapéus 
finos para homem; 1 caixote c/ 24 
chapéus de algodão para mulher; 1 
caixote c/ carteiras de mogno; 1 
caixote c/ 10 peças de panino de várias 
cores; 1 caixote c/ 20 arráteis de 
alfinetes de latão; 123 grosas de 
dedais; 1 caixote c/ 20 milheiros de 
agulhas de sacada, 20 milheiros de 
costura e 400 agulhas de velas; 
1caixote c/ 6 espelhos armados em 
mogno, 6 espelhos menores e 47 
pequenos emoldurados; 1 fardinho c/ 4 
peças de pano fino cor comum c/ 105 
c.os; 4 barris de alvaiade grossa c/ 168 
libras; 20 cascos de azeite de peixe c/ 
2.287 canadas  

178$395 Londres Escuna (?) 
Quatro Irmãos 

11 Mar. Ivens & Burnett 4 barris de pregos c/ 9 @ e meia 1$520       " Ber.m ingl. 
Success 

      "       " 1 fardinho c/ 52 peças de cassa grossa 
c/ 416 varas; 1 fardo c/ 60 peças de 
lenços de tabaco a 8 lenços por peça, 
480 lenços; 2 caixotes c/ 27 peças de 
cassa lisa, fina c/ 537 varas; 1 
pacotinho c/ 60 lenços; 1 pacotinho c/ 

82$280       " Ber.m ingl. Vine 
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39 peças de panino branco c/ 374 
varas 

      "       " 2 caixotes c/ 139 peças de escórcia 
lavrada chamada teia de aranha c/ 596 
varas 

29$800       " Chalupa ingl. 
Hope 

16 Mar. Hickling & 
Anglin 

3 canastras de loiça c/ 450 penicos 
sortidos; 4 canastras c/ tigelas de 
canada; 1 canastra c/ bacias de mãos; 
4 canastras c/ 1 serviço e meio de 
mesa liso 

57$500 Liverpool Galeota (?) 
Margarita 

17 Mar.      " 324 tábuas de pinho do Norte c/ 8.608 
pés 

15$494 (Boston) Escuna amer. 
Britania 

18 Mar. Diogo Cockburn 1.004 panelas de ferro c/ 341 @ 43$648 Liverpool Galeota (?) 
Margarita 

      " Guilherme 
Brander Junior 

3 sacos de pregos c/ 15 @ 2$400 Londres Escuna ingl. 
[Poudrham] 
Castel 

      " Diogo Cockburn 10 sacas c/ pregos c/ 54 @ 8$640       " Ber.m ingl. Lady 
2 Abr.       " 10 sacas c/ pregos c/ 51 @ 8$160       " Galeota ingl. 

Calipso 
      " Fernandes & 

Sousa 
1 fardo c/ 10 peças de baetão cor 
comum c/ 314 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de baeta cor comum c/ 548 c.os; 
1 fardo c/ 11 peças de baetão cor 
comum c/ 497 c.os; 1 peça de baeta 
escarlate c/ 45 c.os; 1 baú c/ 29 peças 
de durante c/ 1.160 c.os; 4 peças de 
casimira cor comum c/ 120 c.os; 1 baú 
c/ 21 peças de durante cor comum c/ 
840 c.os; 2 peças de casimira cor 
comum c/ 68 c.os 

148$993       " Escuna ingl. 
Zefir 

8 Abr. Luís José Velho 
de Melo Cabral 

3 pipas de vinagre c/ 48 almudes; 4 
barricas de azeite de peixe c/ 20 
almudes; 6 barris de cera amarela c/ 
340 arráteis 

25$280 Madeira 
(via) 

Caíque ingl. 
Palomba 

9 Abr. Guilherme 
Brander Junior & 
C.ia 

1 fardo c/ 40 peças de durante cor 
comum c/ 1.600 c.os; 6 barris de 
pregos c/ 25 @; 26 canastras de loiça 
de pó de pedra c/ 90 dúziads de tigelas 
de canada, 93 dúzias de pratos de 
guardanapo, 140 dúzias de tigelas de 
meia canada, 160 dúzias de tigelas de 
quartilho, 53 dúzias de penicos, 10 
dúzias de travessas, meio serviço de 
mesa pintado; 100 molhos de arcos c/ 
7 rodas cada molho; 721 @  de 
bacalhau a lastro 

197$620 Liverpool Ber.m ingl. Sally 

21 Abr. Hickling & 
Anglin 

52 cascos de azeite de peixe c/ 6.600 
canadas 

264$000       (?) Escuna amer. 
Mount Hope 

      "       " 30 cascos de azeite de peixe c/ 2.420 
canadas; 20 barricas de bacalhau c/ 
542 @; meio milheiro de aduelas de 
barril 

140$727       (?) Ber.m amer. 
Admitance 

      " António Jacinto 16 peças de chita ordinária c/ 97 c.os; 
12 peças de lenços brancos ordinários 
c/ 144 lenços 

13$668 Madeira 
(via) 

Ber.m port. Bons 
Irmãos 

      " José de Sousa 
Rosa 

18 peças de chita ordinária c/ 698 c.os; 
20 peças de lenços brancos ordinários 
c/ 240 lenços; 7 peças de panino 
ordinário largo c/ 134 varas; 12 xales 

25$030       "       " 
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ou lenços grandes; 1 peça de belbute 
ou bombazina ordinária c/ 40 c.os; 1 
barril de vinho c/ 1 almude; 1 barril de 
vinagre c/ 4 almudes 

22 Abr. Nicolau Baltasar 7 caixotes c/ 20 espelhos de moldura 
de um quarto de folha; 136 espelhos 
de um oitavo; 236 espelhos de meio 
oitavo; 520 espelhos dourados 
redondos de oitavo; 410 espelhos 
dourados de meio oitavo; 24 espelhos 
dourados de quarto quebrados; 4 
espelhos de moldura quebrados; 8 
espelhos dourados ordinários 
quebrados; 12 quadros de moldura 
dourada, usados de uma folha; 9 de 
meia folha; 36 de moldura de oitavo; 
16 de moldura de folha; 17 bandejas 
de folhas envernizadas; 17 bandejas de 
22 polegadas; 18 quadros de moldura 
de meia folha; 39 de meia folha; 283 
molduras para espelhos c/ dourado 
falso de meio oitavo; 64 de oitavo; 3 
barris de gesso c/ 27 @ 

19$658 Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 

      " Diogo Cockburn 2 caixotes c/ 22 chapéus finos; 1 
canastra c/ 40 dúzias de pratos de 
guardanapo; 1 canastra c/ 40 dúzias de 
tigelas de meia canada 

16$000 Londres Galeota (?) 
Cecilia 

25 Abr. Cosme Brander 
& C.ia 

4 embrulhos c/ 24 pares de sapatos de 
pelica para senhora, 12 chapéus de 
palhinha, 3 peças de camelão cor 
comum c/ 120 c.os., 14 peças de chita 
ordinária c/ 522 c.os, 13 peças de 
panino branco fino c/ 249 varas 

27$483       " Ber.m ingl. Eliza 

      " Guilherme 
Brander Junior & 
C.ia 

22 caixotes e 2 embrulhos c / 306 
peças de gangas inglesas lisas c/ 
10.722 c.os, 9 peças de guingão grosso 
c/ 398 c.os, 64 peças de chita grossa c/ 
2.389 c.os, 20 peças de panino branco 
ordinário c/ 746 varas, 20 peças de 
panino ordinário dobrado c/ 626 varas, 
20 peças de fustão branco grosso c/ 
792 c.os, 31 peças de lenços de tabaco 
ordinários a 12 por peça, 123 peças de 
xales pintados c/ 72, 31 peças de 
panino fino branco c/ 297 varas, 40 
peças de escórcia branca c/ 240 varas, 
15 colchas brancas de algodão para 
uma pessoa, 16 colchas pequenas, 39 
peças de cassa fina branca c/ 320 
varas, 24 peças de cassa cor comum c/ 
224 c.os, 15 dúzias de pares de meias 
de algodão para homem, 15 dúzias de 
pares de meia para mulher, 12 pares 
de luvas de seda para mulher, 4 
milheiros de agulhas de costura, 20 
libras de alfinetes de latão, 6 dúzias de 
luvas de pelica para homem, 246 
chapéus redondos para homem, pêlo 
falso, 40 chapéus finos para homem, 
60 chapéus grossos para homem 

309$594 Liverpool Ber.m ingl. 
Guilherme Jane 
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26 Abr. Guilherme 
Brander 

1 caixote c/ 1 chapéu fino redondo; 1 
caixote c/ 1 escrivaninha de mogno; 1 
caixote c/ 1 guarda sol de seda; 1 
caixote c/ 1 trem de chá; 7 barris de 
pregos c/ 24 @ e meia 

5$720 Londres Ber.m ingl. Eliza 

      " Dr. João de 
Medeiros Borges 
Amorim 

16 barris de pregos c/ 90 @ 14$400       " Ber.m port. Bons 
Irmãos 

      " Ivens & Burnett 7 caixotes c/ 100 peças de panino 
branco de algodão c/ 960 varas, 125 
peças de cassa branca c/ 2.000 varas; 
12 barris de pregos c/ 31 @ 

172$960       " Ber.m ingl. 
Maria 

28 Abr. Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

33 peças de panino de algodão c/ 213 
varas; 3 peças de durante cor comum 
c/ 120 c.os; 2 peças de chita grossa c/ 
50 c.os; 42 peças de gangas c/ 6 c.os e 
meio; 2 chapéus finos redondos para 
homem; 8 peças de cassa branca 
ordinária lisa c/ 40 varas; 1 peça de 
panino fino largo c/ 10 varas; 6 libras 
de chá 

5$666 Madeira 
(via) 

Ber.m port. Bons 
Irmãos 

      " Thomas Kenyon 1 barril c/ 30 presuntos c/13 @ e 6 
arráteis 

4$220 Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 

29 Abr. Jacinto Inácio 
Silveira 

82 bandas de ferro c/ 102 @; 54 
molhos de ferro em vergalhão delgado 
c/ 69 @; 4 barris de pregos c/ 19 @ 

20$140 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

30 Abr. José da Silva 
Loureiro 

8 barris de pregos c/ 38 @ 6$080       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

4 barris de pregos c/ 9 @; 1 barril c/ 
10 barrilinhos de alvaiade c/ 280 
libras, 6 de zarcão c/ 120 arráteis, 4 
jarras de óleo c/ 24 canadas 

4$800       "       " 

2 Mai. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

5 canastras c/ 5 serviços de mesa de 
loiça de pó de pedra, branca; 1 barrica 
c/ 13 @ de presuntos 

24$160 Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 

      " Thomas Kenyon 1 baú c/ 12 peças de belbute cor 
comum c/ 370 c.os; 10 canastras de 
loiça; 3 quartos de vidros; 1 caixote c/ 
trinta peças de chita ordinária c/ 1.120 
c.os; 4 peças de xales ordinários 
pintados c/ 24 xales; 1 baú c/ 12 peças 
de fustão branco  c/ 473 c.os 

100$318       "       " 

      " José Afonso 1 caixote e 1 barrica c/ 1 serviço de 
mesa pintado; 1 caixote c/ 1 celim 
emoldurado de casquinha e seus 
pertences; 1 caixote c/ 1 trem de chá, 
borda dourada; 1 caixote c/ 12 copos 
lapidados para vinho, borda dourada; 
6 copos de quartilho para água; 13 
garrafas douradas lapidadas  

11$960 Londres Ber.m ingl. Eliza 

7 Mai. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

1 embrulho c/ 14 peças de cassa fina 
c/ 134 varas, 3 peças de fustão singelo 
c/ 229 c.os, 19 peças de lenços 
ordinários c/ 228, 3 peças de lenços c/ 
72; 1 embrulho c/ 180 dúzias de 
cordões para atacadores; 24 dúzias de 
peças de cadarços de linho estreito c/ 
7.200 varas; 36 peças de cadarços de 
lã muito ordinários a 10 varas por 
peça; 33 dúzias de peças de nastro 

47$092 Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 
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estreito muito ordinário; 36 peças de 
cadarços de lã a 25 varas por peça; 1 
embrulho c/ 4 libras de linhas de 
cores; 1 arrátel de retrós preto; 5 peças 
de belbute c/ 216 c.os; 10 peças de 
fitas c/ largura de meia polegada; 3 
peças de fitas de belbute de polegada 
c/ 30 varas; 3 peças de fitas de belbute 
c/ 2 polegadas; 1 caixote c/ 144 
arráteis de alfinetes de latão; 3 peças 
de cabaia de seda e algodão c/ 78 c.os; 
6 barris de alvaiade grossa c/ 168 
arráteis; 3 bilhas de óleo de linhaça c/ 
12 canadas 

10 Mai. Ivens & Burnett 1 quarto de presuntos c/ 13 @; 5 barris 
de manteiga c/ 9 @; 2 barricas de 
queijos c/ 11 @; 1 caixote c/ várias 
drogas de botica 

14$132 Londres Ber.m ingl. 
Indústria 

13 Mai. Thomas Kenyon 1 baú c/ 10 peças de lenços a 12 por 
peça, 39 peças de lenços a 8 por peça; 
1 baú c/ 4 peças de panino branco fino 
c/ 38 varas, 6 peças de teia de aranha 
c/ 216 varas; 10 peças de cassa branca 
lisa c/ 96 varas; 2 peças de escórcia c/ 
9 varas e meia; 8 peças de guingão 
grosso c/ 264 c.os; 3 peças de ganga 
inglesa c/ 173 c.os; 5 peças de xales de 
algodão marca pequena c/ 60 xales; 1 
caixote c/ 8 peças de belbute cor 
comum c/ 284 c.os; 4 xales bordados 
de algodão marca grande; 2 colchas de 
algodão para cama de 1 pessoa; 2 
peças de lenços de tabaco ordinários c/ 
24; 7 peças de cassa branca c/ 55 
varas; 4 peças de xales brancos 
lavrados c/ 30; 12 peças de lenços para 
tabaco c/ 144; 23 peças de lenços 
brancos de algibeira c/ 276; 12 
guardanapos adamascados; 70 
guardanapos de diamante; 3 peças de 
toalhas adamascadas c/ 40 varas; 1 
peça de toalhas diamante c/ 13 varas e 
meia; 10 toalhas de damasco de vara e 
meia c/ cercaduras; 1 embrulho c/ 4 
colchas de cama de pessoa; 5 colchas 
grandes; 4 peças de enrolado grosso c/ 
96 varas; 1 caixote c/ 14 peças de 
holandilha crua c/ 414 varas; 5 peças 
de fustão singelo c/ 137 c.os; 5 peças 
de cambraieta c/ 30 varas; 3 colchas 
de chita grossa 

76$534 Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 

17 Mai. Guilherme 
Brander Junior & 
C.ia 

2 caixotes c/ 84 chapéus redondos 
para homem; 1 baú c / 36 peças de 
panino branco fino c/ 345 varas, 10 
peças de panino branco largo c/ 128 
varas, 4 peças de ganga lisa c/ 157 
c.os; 1 baú c/ 67 peças de cassa c/ 636 
varas, 4 peças de gangas c/ 154 c.os; 6 
peças de cassa lisa grossa c/ 70 varas, 
4 peças de casa lisa fina c/ 38 varas; 1 

130$660       "       " 
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baú c/ 89 peças de cassa grossa c/ 860 
varas, 4 peças de guingão escocês c/ 
132 c.os, 6 peças de cassa branca c/ 57 
varas, 2 peças de cassa grossa c/ 32 
varas; 1 baú c/ 17 peças de chita 
comum c/ 608 c.os, 6 peças de chita 
grossa c/ 186 c.os, 4 peças de fustão c/ 
200 c.os, 5 peças de xales de algodão 
pintados c/ 60; 1 baú c/ 7 peças de 
guingão grosso c/ 96 c.os, 18 peças de 
lenços para tabaco c/ 216, 10 peças de 
escórcia lisa ordinária c/ 60 varas, 5 
peças de cassa branca lavrada fina c/ 
48 varas, 2 peças de cassa branca 
bordada c/ 8 varas, 3 peças de panino 
branco  c/ 28 varas; 1 caixote c/ 18 
pares de sapatos para homem muito 
ordinários; 1 baú c/ 10 tinteiros de 
chumbo, 4 resmas de papel de peso, 6 
resmas de papel de holanda; 1 baú c/ 
os livros de um escritório e 6 resmas 
de papel 

      "       " 1 fardo c/ 24 cobertores de marca 
pequena 

1$920 Londres Ber.m ingl. Eliza 

18 Mai. António 
Rodrigues da Paz 

1 cx. c/ 24 chapéus redondos para 
homem, pêlo falso; 1 caixote c/ 6 
chapéus redondos finos para homem; 
1 caixote c/ 1 trem para chá, borda 
dourada; 1 embrulho c/ 2 peças de 
casimira c/ 52 c.os, 2 peças de belbute 
c/ 74 c.os, 4 peças de lenços brancos 
de algibeira c/ 48, 3 peças de chita 
ordinária c/ 112 c.os, 3 peças de 
panino c/ 28 varas; 1 embrulho c/ 8 
peças de belbute c/ 289 c.os, 9 peças 
de panino c/ 86 varas, 8 peças de chita 
ordinária c/ 298 c.os, 12 peças de 
lenços brancos c/ 144 , 5 peças de 
lenços de algibeira c/ 60 lenços; 1 
embrulho c/ 12 peças de belbute c/ 
466 c.os; 1 embrulho c/ 12 peças de 
chita grossa c/ 448 c.os, 12 peças de 
panino de cores c/ 115 varas, 10 peças 
de lenços brancos de algibeira c/ 120, 
20 peças de lenços brancos grossos c/ 
240 lenços; 1 embrulho c/ 10 peças de 
belbute c/ 346 c.os; 1 embrulho c/ 10 
peças de belbute c/ 370 c.os; 4 fardos 
de lona ordinária c/ 48 peças; 8 peças 
de cabos c/ 78 @; 2 canastras c/ 80 
dúzias de pratos de guardanapo 
brancos, de pó de pedra; 1 barrica c/ 1 
serviço de mesa de loiça pintada c/ 
200 peças; 1 barril de alcatrão; 4 barris 
de alcatrão pequenos; 5 barris de breu; 
1 embrulho c/ 2 peças de belbute c/ 74 
c.os, 3 peças de lenços de algibeira c/ 
36, 3 peças de pano de cor c/ 28 varas; 
1 embrulho c/ 22 peças de chita 
ordinária c/ 821 c.os, 1 retalho de 

196$722 Liverpool Iate port. 
Senhora da 
Conceição 
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baetão verde c/ 30 c.os, 1 peça de lila 
preta c/ 40 c.os, 2 peças de casimira 
cor comum c/ 66 c.os 

24 Mai. Thomas Kenyon 1 quarto c/ 26 dúzias de dobradiças de 
ferro, ordinárias, 3 dúzias de verrumas 
sortidas, 8 machados, 6 frigideiras de 
ferro, 6 grelhas de ferro, 6 martelos 
pequenos de carpinteiro, 6 serrotes 
grandes, 6 foles de soprar lume, 8 
plainas, 12 fechaduras de porta em 
ferro, 24 fechaduras de gaveta em 
ferro, 12 corredores de porta de 6 
polegadas de comprimento, 6 
fechaduras de latão para porta, 10 
grosas de parafusos pequenos sortidos, 
24 pregos de latão, 12 sacarolhas, 300 
agulhas para velas; 1 quarto c/ 6 
dúzias de moitões de vários tamanhos 

11$128 Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 

      "       " 1 caixote c/ 2 chapéus redondos para 
homem 

2$400       " Ber.m in gl. 
Maria 

      " José Gomes de 
Carvalho 

5 canastras de loiça de pó de pedra c/ 
50 dúzias de tigelas de 3 quartilhos; 1 
embrulho c/ 4 peças de chita ordinária 
c/ 149 c.os, 10 peças de panino de 
cores c/ 96 varas, 2 peças de panino 
branco c/ 19 varas, 6 peças de belbute 
c/ 214 c.os, 4 resmas de papel de peso 

27$985 Liverpool Iate port. 
Senhora da 
Conceição 

27 Mai. João Borges de 
Sousa 

32 canastras de loiça de pó de pedra 96$360 Cork Ber.m port. 
Minerva 

      " Gabriel António 
Barbosa 

1 caixote de remédios de botica 6$462 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

28 Mai. Manuel Guedes 
de Morais 

1 caixote de remédios 6$588 Londres Ber.m ingl. Eliza 

      " Guilherme 
Harding Read 

1canastra c/ meio serviço de mesa de 
loiça de pó de pedra branca 

2$000 Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 

8 Jun. Guilherme 
Brander 

1 caixote c/ 59 peças de esguião 
ordinário c/ 1.132 varas 

54$336 Belfast Ber.m ingl. 
Aventura 

      "       " 1 caixote de remédios de botica 9$440 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

9 Jun. João Borges de 
Sousa 

133 dúzias de boana 10$656 Cork Escuna port. 
Voadora 

      " Guilherme 
Brander Junior & 
C.ia 

8 barris de cerveja c/ 27 dúzias de 
garrafas 

25$920 Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 

11 Jun.       " 1 fardo c/ 18 peças de pano grosso c/ 
400 c.os, 6 peças de pano entrefino c/ 
201 c.os, 2 peças de pano fino cor 
comum c/ 57 c.os, 2 peças de pano 
ordinário cor comum c/ 77 c.os, 12 
peças de casimira cor comum c/ 325 
c.os; 1 fardo c/ 36 peças de lila preta 
c/ 1.440 c.os, 24 peças de durante cor 
comum c/ 960 c.os; 1 fardo c/ 18 
peças de baetas cor comum c/ 706 
c.os, 2 peças de baeta avariada c/ 70 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de baeta cor 
comum c/ 740 c.os; 1 peça de baeta 
avariada c/ 94 c.os; 1 fardo c/ 9 peças 
de baeta cor comum c/ 881  c.os; 1 
fardinho c/ 12 dúzias de pares de 

296$091 Gibraltar Escuna ingl. 
Experiment 
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meias de laia preta grossa; 1 fardinho 
c/ 2 resmas de papel  de holanda 
marca grande; 1 embrulho c/ 18 libras 
de linha preta; 3 sacos c/ 14 de pregos 

      " Thomas Kenyon 49 moios e 6 alqueires de sal 88$380 Liverpool Ber.m ingl. 
Maria 

      "       " 12 quartos de bacalhau      Em 
espécie

Liverpool Ber.m ingl. John 
Betsey 

17 Jun. Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

1 caixote c/ 2 peças de ganga inglesa 
c/ 104 c.os, 1 peça de saeta cor 
comum c/ 40 c.os, 1 peça de panino de 
cor c/ 19 varas, 6 chapéus redondos de 
pelúcia, 1 cesto c/ remédios, 2 peças 
de escórcia de linho c/ 16 varas 

8$618 Londres Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

      " Diogo Cockburn 3 canastras de loiça de pó de pedra 14$970 Liverpool Galeota (?) 
Margarita 

      " Cláudio Jardinê 2 caixotes c/ 72 chapéus finos 
redondos; 1 caixote c/ 72 chapéus de 
pêlo falso; 1 caixote c/ 6 chapéus 
grossos redondos para rapaz; 2 
caixotes c/ 144 chapéus grossos para 
homem; 1 caixote c/ 24 chapéus finos 
para mulher; 7 baús c/ 21 @ e 6 
arráteis de bezerros do Norte; 1 
caixote c/ 11 peças de fustão dobrado 
c/ 478 c.os; 1 caixote c/ 4 peças de 
belbute c/ 293 c.os, 11 peças de ganga 
inglesa lisa c/ 714 c.os; 1 baú c/ 10 
dúzias de pares de meias de seda, 5 
dúzias de pares de luvas de seda para 
mulher, 5 retalhos de cassa c/ palheta 
de prata c/ 56 varas, 13 xales de seda 
pequenos c/ palheta de prata; 12 xales 
lisos grandes, 10 xales de seda grandes 
lavrados, 4 peças de tafetá preto c/ 213 
c.os, 3 libras de retrós, 1 peça de sarja 
preta de seda c/ 85 c.os, 89 peças de 
fitas de seda de polegada de largura; 1 
baú c/ 20 peças de fustão singelo c/ 
752 c.os; 1 baú c/ 6 dúzias de 
supensórios, 17 dúzias de pares de 
meias de algodão para homem, 17 
dúzias de pares de meias de algodão 
para mulher; 1 baú c/ 9 peças de 
belbute c/ 456 c.os; 1 baú c/ 60 peças 
de lenços de algibeira, 6 peças de 
panino branco fino c/ 96 varas, 40 
peças de panino de cores c/ 324 varas; 
1 baú c/ 42 peças de chita comum c/ 
1.588 c.os; 1 baú c/ 6 peças de belbute 
c/ 468 c.os; 1 baú c/ 50 pares de 
castiçais de casquinha ordinária para 
mesa de jogo; 1 baú c/ 6 peças de 
belbute c/ 428 c.os; 1 baú c/ 50 dúzias 
de lenços de algibeira, brancos, 20 
peças de panino branco c/ 192 varas; 1 
caixote c/ 9 grosas de botões de metal 
fino para casaca, 9 grosas de botões de 
veste 

369$614 Londres Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

18 Jun. Nicolau Maria 4 chapéus grandes de pêlo para 1$600       "       " 
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Martim homem 
      " Caludio Jardinê 1 fardo c/ 12 peças de baeta cor 

comum c/ 526 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de baeta c/ 526 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano ordinário c/ 348 c.os, 2 
peças de casimira escarlate c/ 98 c.os; 
1 fardo c/ 6 peças de pano fino cor 
comum c/ 205 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de saeta cor comum c/ 240 c.os; 6 
peças de durante cor comum  c/ 240 
c.os, 2 peças de serafina ordinária c/ 
80 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de casimira 
cor comum c/ 298 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano mais que ordinário c/ 
350 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
ordinário c/ 444 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de baetão cor comum c/ 324 
c.os, 1 peça de baetão escarlate c/ 52 
c.os, 3 peças de droguete cor comum 
c/ 241 c.os, 3 peças de baetilha cor 
comum c/ 188 c.os; 1 embrulho c/ 3 
resmas de papel comum; 20 barris de 
pregos c/ 95 @  

206$183       "       " 

      " Diogo Cockburn 1 paca c/ 15 peças de baeta c/ 825 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baetão 
comum c/ 482 c.os; 1 fardo c/ 4 peças 
de pano fino cor comum c/ 116 c.os, 1 
peça de baetão cor comum c/ 32 c.os, 
5 peças de casimira  cor comum c/ 122 
c.os, 2 peças de droguete c/ 58 c.os, 1 
peça de droguete escarlate c/ 32 c.os; 
1 fardo c/ 30 peças de durante c/ 1.200 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
grosso comum c/ 508 c.os; 1 fardo c/ 
10 peças de droguete c/ 386 c.os; 1 
fardo c/ 15 peças de baeta cor comum 
c/ 887 c.os; 1 caixotinho c/ papel e 
livros de escritório; 1 caixote c/ 36 
chapéus redondos; 2 caixotes c/ 144 
chapéus redondos grossos para 
homem; 1 caixote c/ 24 chapéus finos 
armados para homem; 12 chapéus 
finos brancos para frades; 12 
barretinas finas para mulher; 1 caixote 
c/ 12 barretinas; 1 caixote c/ 36 
chapéus redondos para homem, pêlo 
falso; 1 caixote c/ 12 chapéus 
redondos para homem; 1 baú c/ 10 
peças de cadarço largo c/ 20 varas, 1 
arrátel de retrós, 36 pares de meias de 
seda, 12 peças de holanda cor comum 
c/ 376 c.os, 6 dúzias de luvas de 
pelica, 123 peças de lenços brancos de 
algibeira; 1 caixote c/ 20 peças de 
holanda crua grossa c/ 834 varas; 20 
barris de alvaiade grossa c/ 49 @; 20 
barris de zarcão; 6 barris de pregos c/ 
54 @; 2 barris pequenos de breu; 2 
barris pequenos de alcatrão 

293$551       "       " 

      " Fernandes & 1 caixote c/ 25 chapéus pêlo falso; 1 113$087       "       " 
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Sousa caixote c/ 24 chapéus finos; 1 caixote 
c/ 24 chapéus grossos pequenos para 
rapaz; 24 chapéus grossos para 
homem; 24 chapéus de pêlo falso; 1 
baú c/ 9 colchas de algodão; 8 colchas 
de casal; 1 baú c/ 46 peças de chita 
comum c/ 1.717 c.os; 1 baú c/ 4 
colchas de algodão; 8 peças de belbute 
c/ 325 c.os; 1 baú c/ 10 colchas de 
algodão para pessoa, 30 peças de 
panino branco c/ 288 varas; 24 dúzias 
de lenços de algibeira, 6 retalhos de 
cassa fina c/ 33 varas e meia; 1 baú c/ 
8 peças de belbute c/ 333 c.os; 1 baú 
c/ 8 colchas de algodão para casal, 3 
colchas de algodão para pessoa; 12 
libras de linha azul; 24 guardanapos 
de holanda; 6 peças de panino de cores 
c/ 57 varas, 2 peças de lila preta c/ 80 
c.os; 12 dúzias de pares de meias de 
algodão para homem 

      " Cosme Brander 
& C.ia 

4 sacos c/ pregos 1$600 Liverpool Ber.m ingl. Eliza 

22 Jun Cap. Joaquim da 
Costa Pinto  

6 caixotes c/ 62 chapéus redondos 
para homem, pêlo falso; 2 caixotes c/ 
48 chapéus grossos; 1 caixote c/ 28 
bandejas de 28 polegadas; 3 caixotes 
c/ 140 bandejas de 4 polegadas; 70 
espelhos pequenos ordinários; 3 
espelhos grandes dourados; 3 espelhos 
de toucar; 30 milheiros de anzóis; 30 
milheiros de agulhas de costura; 70 
limas de mais de palmo; 6 pares de 
castiçais de latão; 1 quarto c/ 40 
dúzias de copos ordinários de oitavo 

26$900 Liverpool Iate port. 
Esperança 

23 Jun. Manuel da 
Cunha Leite 

1 caixote c/ 50 chapéus redondos 
grossos; 15 chapéus de pêlo falso; 1 
caixote c/ 49 chapéus de pêlo falso; 1 
caixote c/ 40 tigelas de vidro azul; 1 
pacote c/ 1 peça de baetão c/ 24 c.os; 1 
peça de baeta cor comum c/ 104 c.os3 
barris de pregos c/ 15 @ e meia; 3 
barricas de azeite de peixe c/ 38 
almudes; 51 panelas de ferro c/ 29 @ e 
meia; 1 caixote c/ 12 chapéus grossos 
redondos para homem 

44$640 Londres Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

      " Manuel Rebelo 
Borges 

7 caixotes c/ 600 vidros de meia folha; 
1 barril c/ 32 arráteis de verdete; 6 
barris c/ 192 arráteis de alvaiade 
grossa; 1 barril c/ 5 @ de pregos 

10$752       "       " 

      " João Jacinto de 
Melo 

10 canastras de loiça de pó de pedra c/ 
380 dúzias de pratos de guardanapo 

45$600 Liverpool Iate port. 
Esperança 

      " Joaquim da 
Costa Pinto 

16 canastras de loiça de pó de pedra 75$080       "       " 

28 Jun.       " 2 barris de pregos c/ 18 @ 2$880       "       " 
30 Jun. Diogo Cockburn 2 caixotes c/ 156 chapéus grossos 

redondos; 1 caixote c/ 50 chapéus pêlo 
falso; 1 baú c/ 24 peças de chita 
comum c/ 896 c.os, 6 peças de cassa 
lavrada c/ 80 c.os, 6 peças de panino 

63$596 Londres Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 
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fino c/ 96 varas, 6 peças de lenços de 
tabaco; 1 baú c/ 26 peças de cassa 
mais que ordinária c/ 120 varas, 10 
peças de lenços de tabaco, 28 pares de 
supensórios, 1 peça de fustão de cores 
c/ 40 c.os, 24 lenços de seda preta 
ordinários,  

      " Cap. Manuel 
Fernandes da 
Porciuncula  

58 sacas de arroz c/ 343 @ 33$012 Pernambuco 
(via porto de 
Angra) 

Ber.m port. Bom 
Amigo 

      " Guilherme 
Brander 

2 barris de pregos c/ 7 @ 1$120 Londres Escuna ingl. 
Wonder 

1 Jul.       " 2 cx.s c/ 74 peças de chita c/ 2.762 
c.os; 2 barris de pregos c/ 7 @ 

56$373       " Escuna ingl. 
Castel 

      " Joaquim da 
Costa Pinto 

11 moios de sal 19$800 Liverpool Iate port. 
Esperança 

4 Jul. Guilherme 
Brander Junior & 
C.ia 

1 fardo c/ 4 peças de baetão c/ 362 
c.os, 1 peça de baetão cor rosa c/ 89 
c.os; 1 pacote c/ 1 peça de pano fino c/ 
24 c.os, 1 peça de pano ordinário c/ 44 
c.os; 1 pacote c/ 7 peças de durante 
cor comum c/ 280 c.os 

30$512 Gibraltar Escuna ingl. 
Experiment 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

3 caixotes c/ 92 chapéus redondos de 
pêlo falso para homem, 48 chapéus 
grossos para homem, 1 caixote c/ 144 
chapéus; 1 caixote c/ 12 chapéus 
finos; 1 cx. c/ 204 camisas de lã 
riscadas para marujos; 1 cx. c/ 1 peça 
de cassa ordinária lisa c/ 27 varas, 33 
cortes de veste de lã riscada 

79$854 Liverpool Iate port. 
Esperança 

8 Jul. João Fernandes 
da Costa 

228 meios de sola 27$360 Pernambuco 
(via porto de 
Angra) 

Iate port. Bom 
Amigo 

      " Alf.s António 
Francisco Afonso 

1 caixote de doce c/ 10 @; 1 saca de 
café c/ 5 @ 

8$960       "       " 

      " Manuel 
Fernandes da 
Porciuncula 

11 sacas de café c/ 70 @; 4 cx.s açúcar 
branco c/ 187 @; 33 pipas de 
aguardente c/ 630 almudes 

332$320       "       " 

      " José Francisco de 
Miranda 

7 meios de sola $840       "       " 

      " Manuel 
Fernandes da 
Porciuncula 

21 pipas de aguardente de cana c/ 399 
almudes; 5 barris de mel c/ 22 
almudes 

146$280       "       " 

11 Jul. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

1 embrulho c/ 22 peças de fitas 
estreitas c/ 616 varas, 20 lenços de 
seda pretos, 30 lenços ordinários de 
algodão, 48 lenços, 10 peças de ganga, 
10 peças de panino c/ 90 varas, 3 
peças de fustão ordinário c/ 120 c.os, 
10 peças de panino c/ 190 varas; 1 cx. 
c/ 14 peças de chita ordinária c/ 518 
c.os, 3 peças de fustão pintado c/ 61 
c.os; 1 embrulho c/ 2 peças de pano 
ordinário c/ 98 c.os, 12 calças de brim, 
18 camisas de algodão grosso; 1 
embrulho c/ 36 pares de meias de lã, 
20 pares de luvas de algodão para 
mulher, avariadas; 1 cx. c/ 24 calças 
de riscado, 24 vestes de casimira, 18 
camisas de linho ordinário, 19 grosas 

98$148 Hull Chalupa ingl. 
Fox 
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de botões de metal amarelo para veste 
e casaca; 1 cx. c/ 20 dúzias de pares de 
meias de lã ordinárias; 2 caixotes c/ 95 
frasquinhos de quartilho; 2 caixotes c/ 
216 escovas para botas, 161 escovas 
para casa; 1 caixote c/ bandejas 
grandes, 12 bandejas pequenas, 40 
pratos de tesouras para velas; 1 
caixote c/ 24 machadinhas, 1 milheiro 
de anzóis, 5 grosas de penas de lápis, 
12 taças de papelão pintado; 6 
caixotes c/ 144 arráteis de mostarda 
em frasquinhos; 1 barril e 2 caixotes c/ 
16 dúzias de copos de quartilho, 24 
garrafas de meia canada para água, 12 
dúzias de copos pequenos, 18 garrafas 
azuis de meia canada; 42 queijos c/ 18 
@; 29 barras de chumbo c/ 17 @; 3 
peças de cabos c/ 7 @ e meia; 48 
panelas de ferro c/ 22 @; 20 barris de 
cal c/ 480 alqueires 

12 Jul. António Ferreira 18 meios de vaquetas; 1 embrulho c/ 
algodão c/ 40 arráteis; 1 embrulho c/ 
12 couros de cabra; 1 saca de café c/ 4 
@; 1 embrulho de algodão em rama c/ 
20 arráteis 

6$008 Pernambuco 
(via porto de 
Angra) 

Ber.m port. Bom 
Amigo 

      " João Fernandes 
da Costa 

12 barricas de açucar branco c/ 98 @; 
8 barricas de açúcar mascavado c/ 76 
@ 

52$400       "       " 

13 Jul. Thomas Kenyon 3 caixotes c/ 192 chapéus redondos 
para homem; 1 caixote c/ 47 chapéus 
finos; 4 caixotes c/ 260 chapéus 
grossos; 1 caixote c/ 8  chapéus de 
pêlo falso, 48 chapéus grossos; 1 
caixote c/ 72 chapéus de pêlo falso; 1 
caixote c/ 72 chapéus grossos; 1 
caixote c/ 36 chapéus de palhinha; 1 
caixote c/ 6 chapéus de palhinha finos; 
1 caixote c/ 27 peças de esguião  
entrefino c/ 540 varas; 3 peças de 
holanda crua c/ 120 varas; 1 fardo c/ 1 
peça de pano superfino cor comum c/ 
22 c.os, 1 peça de pano fino c/ 22 c.os, 
4 peças de pano ordinário c/ 229 c.os; 
2 peças de baeta cor comum c/ 174 
c.os; 8 peças de baetilha c/ 400 c.os; 1 
quarto c/ 8 selins e seus pertences; 17 
barris c/ 47 @  de pregos; 1 quarto c/ 
40 barrilinhos de alvaiade grossa 

179$759 Liverpool Ber.m ingl. 
Indústria 

15 Jul. José Correia da 
Silva 

1 escravo José 10$000 Pernambuco Galera port. 
União 

20 Jul. António Rebelo 
de Carvalho 

6 pipas de aguardente de cana c/ 114 
almudes; 3 caras de açúcar c/ 3 @; 1 
ancorote de arroz c/ 2 @ 

42$432       "       " 

      " Ivens & Burnett 3 caixotes c/ 92 de panino de cores c/ 
2.060 varas e meia 

103$025 Londres Escuna amer. 
Britania 

      " Domingos 
Fernandes ( e 
outros) 

3 pipas de aguardente de cana c/ 57 
almudes; 2 fardos de cera amarela em 
pão c/ 14 @; 2 cx.s de açúcar 
mascavado c/ 93 @; 2 pipas de 

66$570 Pernambuco Galera port. 
União 
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aguardente c/ 36 almudes; 8 meios de 
sola 

      " Joaquim José 
Martins 

2 pipas de aguardente de cana c/ 38 
almudes; 2 sacas de algodão em rama 
c/ 10 @ e 12 libras 

21$648       "       " 

21 Jul. José Francisco 
Moreira  

2 pipas de aguardente de cana c/ 38 
almudes; 2 caras de açúcar c/ 2 @ 

14$480       "       " 

      " P.e José 
Francisco de 
Medeiros (e 
outros) 

1 barrica de açúcar branco c/ 5 @ e 
meia; 4 pipas de aguardente de cana c/ 
79 almudes; 1 fecho de açúcar branco 
c/ 8 @; 1 caixote de doce c/ 2 @ 

35$120       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

3 fardos c/ 40 peças de baetas c/ 1.994 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de panos 
ordinários cores comuns c/ 374 c.os; 1 
fardo c/ 1 peça de pano superfino c/ 18 
c.os; 1 peça de pano fino c/ 20 c.os; 10 
peças de sarja ordinária c/ 400 c.os; 1 
embrulho c/ 1 alcatifa; 1 baú c/ 72 
pares de sapatos de mulher; 24 pares 
de sapatos para homem; 12 pares de 
botas boas; 1 caixote c/ 36 chapéus 
redondos para homem; 1 caixote c/ 36 
chapéus finos; 10 barris de pregos c/ 
52 @; 1 barril de açúcar branco c/ 29 
@; 1 caixote e 1 barril de alvaiade 
grossa c/ 7 @ 

162$754 Londres Escuna ingl. 
Indústria 

22 Jul. António José de 
Sousa 

2 pipas de aguardente de cana c/ 39 
almudes 

14$040 Pernambuco Galera port. 
União 

      " João Botelho 
Neves (e outros) 

1 barrica de açúcar branco c/ 7 @; 8 
meios de sola; 24 peles de veado; 1 
barrica de açúcar branco c/ 7 @; 2 
pipas de aguardente de cana c/ 39 
almudes 

214320       "       " 

      " Manuel José de 
Sousa 

2 sacas de algodão em rama c/ 8 @ e 
meia; 8 peles de veado 

6$768       " 
(via porto de 
Angra) 

Ber.m port. Bom 
Amigo 

23 Jul. João José da 
Costa 

1 cx. e 5 caras de açúcar branco c/ 37 
@ 

14$800 Pernambuco Galera port. 
União 

26 Jul. Francisco de 
Araújo Couto 

4 cx.s açúcar branco c/ 176 @; 60 
meios de sola; 4 sacas de algodão em 
pluma c/ 20 @ e 13 arráteis 

93$272       "       " 

      " João Francisco 
da Silva Pinto 

74 meios de sola 8$880       "       " 

      " Manuel José 
Franco 

45 meios de sola avariada 4$320       "       " 

27 Jul. João de Sousa 
Teixeira 

2 sacas e 2 embrulhos de algodão c/ 9 
@ e 7 arráteis 

7$080       "       " 

      " Manuel da 
Cunha Leite 

1 pipa de aguardente c/ 19 almudes 6$840       "       " 

29 Jul. José de Medeiros 
(e outros) 

3 sacas de algodão em pluma c/ 11 @ 
e 19 arráteis; 1 fecho de açúcar branco 
c/ 7 @ 

11$704       "       " 

      " Cap. Francisco 
José Monteiro  

100 meios de sola; 36 vaquetas 15$600       "       " 

1 Ago. João Carlos 
Scholtz 

98 sacas de algodão em pluma c/ 454 
@ e 54 arráteis; 2 sacas de algodão em 
pluma avariado c/ 9 @ e 20 arráteis; 8 
sacas de café c/ 42 @ e 20 arráteis; 3 
barricas de açúcar branco c/ 25 @ e 28 
arráteis,1 barrica de açúcar mascavado 

390$324       "       " 



 283

c/ 16 @ e meia 
3 Ago. Manuel 

Fernandes da 
Porciuncula 

2 cx.s de açúcar branco c/ 54 @ e 
meia; 2 cx.s de açúcar mascavado c/ 
82 @ e meia; 20 sacas de café c/ 105 
@ e meia; 91 meios de sola; 1 pipa de 
aguardente (arrombada) c/ 8 almudes 

105$216 Pernambuco 
(via porto de 
Angra) 

Ber.m port. Bom 
Amigo 

      " Ivens & Burnett 1 caixote c/ 132 peças de bombazina 
c/ 420 c.os; 1 caixote c/ 158 peças de 
lenços ordinários c/ 1.264; 1 caixote c/ 
10 peças de cassa mais que ordinária 
c/ 80 varas; 1 caixote c/ 24 peças de 
bombazina c/ 669 c.os; 1 caixote c/ 36 
peças de chita mais que ordinária c/ 
1.344 c.os; 1 caixote c/ 30 peças de 
chita ordinária c/ 1.120 c.os; 1 caixote 
c/ 6 peças de xambre c/ 194 c.os; 12 
peças c/ 96 lenços ordinários para 
tabaco; 23 peças de cassa mais que 
ordinária c/ 184 varas; 1 caixote c/ 48 
peças de xales c/ 640; 1 caixote c/ 12 
peças de esguião entrefino c/ 240 
varas; 1 caixote c/ 20 peças de fustão 
ordinário c/ 853 c.os; 1 caixote c/ 75 
peças de lenços de cassa mais que 
ordinários c/ 900; 1 caixote c/ 19 
peças de bombazina c/ 506 c.os; 1 
caixote c/ 41 peças de chita mais que 
ordinária c/ 1.530 c.os; 1 caixote c/ 20 
dúzias de pares de meias de algodão 
entrefinas para homem; 1 caixote c/ 
150 peças de lenços pintados de linho 
ordinário c/ 150 dúzias; 1 caixote c/ 24 
peças de bombazina c/ 640 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baetão c/ 358 
c.os; 1 fardo c/ 17 peças de pano 
ordinário c/ 768 c.os; 1 fardo c/ 130 
peças de durante c/ 5.200 c.os; 1 fardo 
c/ 20 de casimiras c/ 620 c.os 

606$155 Londres Ber.m  ingl. 
Indústria 

4 Ago. José Francisco da 
Costa 

15 meios de sola 1$800 Pernambuco Galera port. 
União 

      " Thomas Kenyon 135 moios e 28 alqueires de sal 65$024 Londres Ber.m ingl. 
Indústria 

      " José António da 
Costa de Oliveira  
Bastos 

2 barris de pregos c/ 7 @ e meia 2$200 Liverpool Galera ingl., 
Hate 

5 Ago. José Gomes de 
Carvalho 

1 baú c/ 5 dúzias de peles de 
marroquim; 3 dúzias de peliças 
pintadas; 4 peças de chita mais que 
ordinária c/ 149 c.os; 4 peças de 
lenços de panino c/ cercadura c/ 48 

12$528 Londres Ber.m port. 
Europa 

      " Fernandes & 
Sousa 

2 pacotes c/ 220 peças de enrolados c/ 
2.088 varas; 1 pacote c/ 160 dúzias de 
lenços para tabaco; 1 embrulho c/ 4 
peças de bombazina c/ 160 c.os  

42$080       "       " 

      " Tomé de Sousa 
do Rego 

1 baú c/ 2 resmas de papel, 4 peças de 
panino ordinário c/ 48 varas; 1 tapete 
de cores c/ 5 c.os, 1 retalho c/ 22 c.os 
de baetão, 1 chapéu redondo fino 

6$560       "       " 

      "       " 2 sacas de algodão em pluma c/ 8 @ 6$456 Pernambuco Galera port. 
União 
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      "       " 1 escrava Suzana 10$000       " Ber.m port. Bons 
Amigos 

6 Ago José Nicolau 
Pereira 

1 tábua $600       "       " 

      " Cláudio Jardinê 1 pacote c/ 800 lenços grossos para 
tabaco; 1 pacote c/ 1.000 lenços 
entrefinos 

40$800 Londres Ber.m port. 
Europa 

8 Ago. Manuel 
Fernandes da 
Porciuncula 

2 sacas de algodão em pluma c/ 9 @ e 
20 arráteis 

7$392 Pernambuco 
(via porto de 
Angra) 

Ber.m port. Bom 
Amigo 

      "       " 7 sacas de algodão em pluma c/ 29 @ 
e 20 arráteis 

22$722       "       " 

9 Ago. Manuel de 
Medeiros (e 
outros) 

12 couros de veado; 10 meios de sola; 
25 peles; 4 paus menores que eixos; 8 
caras e 1 fecho de açúcar branco; 1 
saca de algodão em pluma c/ 3 @ e 5 
arráteis; 1 ancorote de aguardente c/ 2 
almudes e meio; 1 barril de mel c/ 5 
almudes; 4 pipas de aguardente c/ 76 
almudes; 1 pipa de aguardente c/ 19 
almudes; 30 meios de sola; 2 surrões 
de arroz c/ 4 @; 1 cara de açúcar c/ 1 
@; 1 embrulho de couro c/ 2 @ de 
cravo do Maranhão; 2 cx.s açúcar 
branco c/ 93 @; 2 cx.s açúcar 
mascavado c/ 93 @ e meia; 2 cx.s 
açúcar mascavado c/ 94 @; 1 fecho de 
açúcar branco c/ 18 @; 1 pipa de 
aguardente c/ 19 almudes; 2 surrões de 
couro c/ arroz c/ 6 @; 1 surrão c/ 3 @ 
de farinha de mandioca; 8 surrões c/ 
cera amarela em pão c/ 15 @ e 2 
arráteis; 6 meios de sola; 6 peles de 
cabra 

162$150 Pernambuco Ber.m port. Bom 
Amigo 

      " João Nunes Felix 
(e outros) 

1 cx. açúcar branco c/ 46 @; 1 pipa de 
aguardente c/ 20 almudes; 6 meios de 
sola; 6 peles de cabra 

26$500       "       " 

      " Inácio Joaquim 
da Silva 

1 cara de açúcar c/ meia @; 1 saca de 
arroz c/ 2 @ 

$392       "       " 

      " António Raposo 
Ferreira 

1 barril de azeite para candeias c/ 50 
canadas 

2$000       "       " 

      " Henrique Jácome 
Raposo 

1 pipa de aguardente c/ 19 almudes 6$840       " Galera port. 
União 

      " João José de 
Freitas (e outros) 

3 pipas de aguardente c/ 59 almudes; 3 
pipas de aguardente c/ 59 almudes; 28 
meios de sola 

45$840       " Ber.m port. Bons 
Amigos 

      " José Joaquim da 
Serra (e outros) 

2 pipas de aguardente c/ 39 almudes; 6 
pedras de amolar; 2 sacas e 1 
embrulho de algodão em pluma c/ 11 
@ e 24 arráteis; 1 embrulho de goma 
c/ 1 @ 

24$092       "       " 

      " Jacinto Pacheco 6 caras de açúcar c/ 6 @; 1 saca de 
algodão em pluma c/ 4 @ e 7 arráteis 

5$640       "       " 

      " Pedro Borges de 
Sousa 

4 caras de açúcar c/ 4 @ 1$600       "       " 

11 Ago. Manuel de Paiva 
Matos (e outros) 

8 pipas de aguardente de cana c/ 156 
almudes; 81 meios de sola; 1 saca e 1 
embrulho de algodão em pluma c/ 4 @ 
e 19 arráteis; 1 embrulho de algodão 
em carouço c/ 2 @; 20 meios de sola 

72$192       "       " 
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12 Ago. João Carlos 
Scholtz 

45 sacas de algodão em pluma c/ 185 
@ e 21 arráteis 

142$584       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

75 moios de sal 36$000 Londres Escuna ingl. 
Indústria 

16 Ago. José Francisco 
do Rego (e 
outros) 

7 caras de açúcar c/ 5 @; 1 saca de 
arroz c/ 5 @ e meia; 6 caixotes de 
doce c/ 1 @; 1 moleque João; 1 cx. 
açúcar branco c/ 45 @; 1 saca de café 
c/ 4 @ e 6 arráteis; 1 saca de arroz c/ 4 
@ e 30 arráteis; 2 moleques José e 
António; 6 pipas de aguardente c/ 111 
almudes; 4 cx.s açúcar branco c/ 157 
@ e meia; 1 saca de arroz c/ 3 @;  

157$054 Pernambuco Ber.m port. Bons 
Amigos 

      " José Afonso 
Pereira 

1 moleque Joaquim 10$000       " Ber.m port. 
União 

      " António 
Rodrigues da Paz 
(e outros) 

2 pipas de aguardente c/ 38 almudes; 
20 meios de sola; 2 sacas de algodão 
c/ 5 @ e meia; 6 rebolos 

21$264       " Ber.m port. Bons 
Amigos  

17 Ago. José da Silva 
Loureiro (e 
outros) 

1 saca de café c/ 3 @ e 21 arráteis; 3 
caras de açúcar c/ 3 @: 2 sacas de 
algodão c/ 10 @ 

10$752       "       " 

      " António José da 
Costa 

100 meios de sola; 2 caras de açúcar c/ 
2 @; 4 caras de açúcar c/ 4 @ 

14$400       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Simas 

7 meios de sola $840       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

35 cordas $560       "       " 

18 Ago. Manuel de Paiva 
Matos 

3 barricas de açúcar branco c/ 23 @; 1 
barrica de açúcar mascavado  c/ 7 @; 
1 fecho de açúcar branco c/ 8 @ 

13$800       " Galera port. 
União 

      " Antonio Manuel 
de Viveiros 

55 peles de cabra, 19 meios de sola 3$930       " Ber.m port. Bons 
Amigos  

      " Fernandes & 
Sousa 

20 sacas de algodão em pluma c/ 79 @ 60$864       "       " 

19 Ago. José Caetano 
Lima (e outros) 

2 pipas de aguardente c/ 38 almudes; 7 
meios de sola; 2 caras de açúcar c/ 2 
@; 1 caixote de doce c/ 1 @ 

13$680       "       " 

22 Ago. Manuel Carvalho 
de Sousa (e 
outros) 

4 caras de açúcar; 10 meios de sola; 2 
caras de açúcar; 2 @ de doce; 1 saca 
de algodão em pluma c/ 3 @ e 22 
libras 

7$968       "       " 

      " Luís Francisco 
do Rego ( e 
outros) 

1 saca de algodão em pluma c/ 4 @; 
14 caras de açúcar c/ 3 @; 8 peles de 
cabra; 2 @ de algodão em pluma; 
meia @ de café 

10$304       "       " 

      " José Alecrim  1 @ de algodão em pluma $768       "       " 
23 Ago. Francisco 

Ferreira Paiva 
23 barris de arroz c/ 13 @; 1 barril de 
aguardente c/ 4 almudes 

2$688       " Galera port. 
União 

      " José Carvalho 
Cordeiro (e 
outros) 

80 meios de sola; 2 cx.s açúcar; 7 
pipas de aguardente c/ 133 almudes; 6 
eixos 

60$200       "       " 

      " Domingos 
Fernandes ( e 
outros) 

1 fecho de açúcar c/ 6 @; 9 caixotes 
de doce c/ 2 @; 1 saca de farinha de 
pau c/ 3 @; 1 fecho e 2 caras de 
açúcar c/ 6 @; 9 caixotes de doce c/ 2 
@ 

7$944       " Ber.m port. Bons 
Amigos 

      " Francisco do 
Monte 

1 escravo José 10$000       " Galera port. 
União 
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25 Ago. João de Melo 
Tavares 

2 pacas de algodão em pluma c/ 4 @; 
17 meios de sola; 8 caras de açúcar; 3 
@ de arroz; 1 @ de café 

9$112       " Ber.m port. Bons 
Amigos 

      " João José de 
Freitas 

1 pipa de aguardente c/ grande falta 2$820       "       " 

      " Francisco 
Manuel de Sousa 
(e outros) 

1 saca de algodão em pluma c/ 3 @ e 
19 libras; 162 @ e meia de açúcar 
mascavado; 350 vaquetas 

77$260       "       " 

26 Ago. António de 
Medeiros 
Almeida 

8 meios de sola; 13 peles 1$350       "       " 

      " João Ferreira 
Cabido 

4 sacas de algodão em pluma c/ 20 @ 
e meia 

15$744       " Galera port. 
União 

      " Manuel Joaquim 
Cabral 

16 meios de sola 1$920       " Ber.m Bons 
Amigos 

27 Ago. Manuel José de 
Medeiros 

2 caras de açúcar $804       "       " 

29 Ago. João Soares 
Barbosa 

3 meios de sola $360       "       " 

31 Ago. Manuel de 
Betencourt e 
Cunha 

7 pipas e meia de aguardente c/ 133 
almudes; 3 fechos de açúcar 
mascavado c/ 40 @; 1 fecho de açúcar 
branco c/ 15 @; 2 sacas de algodão em 
pluma c/ 7 @; 30 @ de arroz; 10 @ de 
café; 30 meios de sola; 15 peles; 3 
traves 

81$706       "       " 

      "       " 1 moleca Maria 10$000       "       " 
      " João Carvalho 

Botelho 
350 peles; 24 meios de sola; 1 fecho 
de açúcar c/ 16 @ 

19$780       "       " 

      " Francisco 
Ferreira Paiva 

1 ancorote de aguardente c/ 8 canadas; 
1 ancorote de azeite de peixe c/ 6 
canadas; 1 embrulho c/ 33 peles; 22 
meios de sola 

4$110       "       " 

2 Set. Manuel da Silva 
Araújo 

5 caras de açúcar 2$000       "       " 

6 Out. Guilherme 
Brander 

99 moios e 56 alqueires de sal 47$968 Liverpool Galera ingl. 
Mariana 

10 Out. Jacinto Inácio 
Silveira 

1 baú c/ 12 peças de fustão pintado c/ 
120 c.os, 2 peças de fustão branco c/ 
20 c.os,  36 pares de meias de 
algodão; 1 baú c/ 4 peças de belbute 
comum c/ 120 c.os; 1 baú c/ 10 peças 
de panino largo c/ 120 varas; 1 peça 
de bombazina c/ 40 c.os; 10 dúzias de 
lenços de cercadura pequenos; 6 
maços c/ 70 pares de meias de 
algodão; 4 maços c/ 48 pares de meias 
de lã; 1 baú c/ 20 peças de pano de 
cores c/ 200 varas; 20 dúzias de lenços 
para tabaco,  6 dúzias de meias de 
algodão; 1 baú c/ 19 peças de chita c/ 
703 c.os; 2  selhas de aço c/ 6 @ e 
meia; 3 barris de pregos c/ 30 @; 1 
fardo c/ 300 peças de ganga c/ 7 c.os 
cada; 1 fardo c/ 10 peças de baetas 
ordinárias c/ 149 c.os; 4 peças de pano 
fino c/ 54 c.os; 3 peças de casimira c/ 
42 c.os; 1 baú c/ 40 chapéus grossos; 1 
baú c/ 24 chapéus de pêlo falso; 3 
baús c/ 72 chapéus grossos 

131$039 Londres Ber.m port. 
Europa 
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12 Out. Thomas Kenyon 600 panelas de ferro c/ 408 @ 52$224 Liverpool Ber.m ingl. 
Indústria 

27 Out. Cláudio Jardinê 1 baú1 c/ 144 cortes de botas ; 1 baú c/ 
26 peças de durante comum; 1 baú c/ 
26 peças de durante; 1 baú c/ 10 peças 
de saeta comum, 3 peças de saeta 
escarlate; 1 baú c/ 30 peças de cetim 
de lã comum, 3 peças de saeta comum, 
5 peças de saeta escarlate; 1 baú c/ 18 
peças de durante comum; 1 baú c/ 10 
peças de panino largo superfino c/ 96 
varas; 1 fardo c/ 8 peças de pano mais 
que ordinário c/ 333 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de baeta comum c/ 390 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de baeta comum c/ 
333 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
comum c/ 585 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta comum c/ 585 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano fino c/ 254 
c.os; 1 fardo c/ 9 peças de pano fino c/ 
240 c.os, 2 peças de casimira c/ 55 
c.os: 1 fardo c/ 4 peças de linhagem c/ 
1.590 varas; 40 barris de pregos c/ 427 
@; 16 canastras de loiça de pó de 
pedra; 4 quartos c/ 175 dúzias de 
copos sortidos, 292 panelas de ferro c/ 
151 @ 

533$940 Madeira 
(via) 

Escuna port. 
Pérola de 
Londres 

17 Nov. Guilherme 
Brander 

350 quintais de bacalhau 112$000 Banco do 
Bacalhau 

Escuna (?) Maria 

      "       " 200 @ de linho; 50 toneladas de pedra 
de cal 

44$100 Liverpool Ber.m ingl. 
Indústria 

18 Nov. Guilherme 
Harding Read & 
C.ia 

12 canastras de loiça de pó de pedra 50$320 Hull 
(via porto de 
Angra) 

Chalupa ingl. 
Fox 

      "       " 10 barricas e 4 meias barricas c/ 1.080 
garrafas de cerveja 

10$800 Liverpool Iate port. 
Esperança 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 83 e 85 dos Direitos Reais, 1808. 
 

QUADRO X 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1809 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

2 Mai. António 
Rodrigues da Paz 

2 baús c/ 70 peças de chita mais que 
ordinária c/ 2.613 c.os; 1 baú c/ 8 
peças de belbutina c/ 270 c.os, 5 peças 
de bombazina c/ 192 c.os; 1 fardo c/ 
15 peças de brim c/ 600 varas, 50 
peças de lona c/ 1.607 varas, 40 rolos 
de cabos c/ 260 @; 20 barris de 
alcatrão; 40 baris de breu 

235$070 Londres Chalupa ingl. 
Dee 

      " Ivens & Burnett 1 fardo c/ 10 peças de pano fino c/ 296 
c.os; 1 fardo c/ 18 peças de pano mais 
que ordinário c/ 414 c.os; 1 fardo c/ 24 
peças de pano mais que ordinário c/ 
1.160 c.os; 1 fardo c/ 22 peças de pano 
ordinário c/ 1.062 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão mais que ordinário cor 
comum c/ 374 c.os; 1 fardo c/ 24 
peças de baetão cor comum; 3 
caixotes c/ 36 peças de belbutina c/ 

924$831    (Londres) Ber.m ingl. 
Indústria 



 288

1.239 c.os; 1 caixote c/ 23 peças de 
bombazina c/ 685 c.os; 1 caixote c/ 12 
peças de belbutina c/ 413 c.os; 1 
caixote c/ 107 dúzias de xales muito 
ordinários; 1 caixote c/ 50 peças de 
cassa ordinária c/ 400 varas; 1 caixote 
c/ 58 dúzias de xales muito ordinários; 
1 fardo c/ 34 peças de cassa mais que 
ordinária; 1 caixote c/ 34 dúzias de 
meias de algodão entrefinas; 1 caixote 
c/ 150 peças de lenços c/ 166 dúzias; 1 
caixote c/ 25 peças de panino mais que 
ordinário c/ 240 varas; 20 peças de 
cassa mais que ordinária c/ 320 varas; 
10 peças c/ 7 dúzias e meia de lenços 
para tabaco; 1 caixote c/ 26 dúzias de 
pares de meias de algodão; 1 caixote 
c/ 66 peças de escórcia ordinária c/ 
256 varas; 1 caixote c/ 80 peças de 
cassa ordinária c/ 640 varas; 1 caixote 
c/ 36 peças de chita mais que ordinária 
c/ 1.344 c.os; 1 caixote c/ 15 peças de 
lenços c/ 75 dúzias; 1 caixote c/ 102 
dúzias de xales; 1 caixote c/ 49 peças 
de chita mais que ordinária c/ 1.829 
c.os 

3 Mai. Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 12 peças de pano ordinário 
c/ 428 c.os; 1 fardo c/ 18 peças de 
droguete c/ 969 c.os, 8 peças de 
droguete castor c/ 470 c.os; 1 fardo c/ 
11 peças de pano ordinário c/ 294 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de baetão cor 
comum c/ 496 c.os; 1 fardo c/ 13 
peças de pano mais que ordinário c/ 
272 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
fino c/ 276 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de 
baetão comum c/ 659 c.os, 4 peças de 
baetilha c/ 326 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças de baeta cor comum c/ 766 c.os; 
1 embrulho c/ 1 peça de pelúcia de lã 
c/ 26 c.os; 3 caixotes c/ 96 chapéus 
redondos grossos; 1 caixote c/ 72 
chapéus entrefinos para armar; 1 
caixote c/ 48 chapéus pêlo falso; 1 baú 
c / 72 chapéus de sol de guingão; 1 
caixote c/ 48 chapéus redondos 
grossos; 2 caixotes c/ 96 chapéus 
redondos grossos; 1 baú c/ 24 peças de 
panino preto c/ 230 varas, 24 peças de 
panino branco c/ 230 varas, 12 peças 
c/ 140 lenços de cassa ordinária; 1 baú 
c/ 2 peças de ganga c/ 66 c.os, 16 
peças de bombazina c/ 613 c.os; 1 baú 
c/ 20 peças de gangas de cores c/ 661 
c.os, 6 peças de bombazina c/ 246 
c.os, 24 chapéus de sol de guingão; 4 
baús c/ 124 peças de chita c/ 4.629 
c.os, 12 peças c/ 144 lenços de cassa, 
4 peças de ganga de cores c/ 133 c.os, 
4 peças de belbute c/ 160 c.os, 4 peças 

616$178 (Londres) Ber.m ingl. 
Harmonia 
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de ganga c/ 130 c.os, 2 peças de saeta, 
2 peças de saeta escarlate, 6 peças de 
casimira cor comum c/ 117 c.os;  

5 Mai.       " 1 fardo c/ 100 peças de enrolados c/ 
960 varas; 1 fardo c/ 100 peças de 
enrolados c/ 960 varas 

57$600 Londres Escuna ingl. Lark

6 Mai.       " 1 baú c/ 2 peças de bombazina c/ 82 
c.os; 82 c.os, 2 peças de holanda crua 
c/ 136 c.os, 6 peças de holanda preta 
c/ 200 c.os, 6 peças de lenços c/ 48, 10 
peças de lenços de seda preta c/ 120, 
12 peças de panino ordinário c/ 115 
varas, 2 peças de holanda preta c/ 66 
c.os, 4 peças de fumo c/ 69 c.os; 1 baú 
c/ 24 peças de panino preto c/ 230 
varas, 2 peças de garça c/ 12 varas, 4 
peças c/ 48 lenços de escórcia, 20 
peças de chita c/ 746 c.os; 1 baú c/ 20 
resmas de papel comum; 1 baú c/ 40 
peças de chita ordinária c/ 1.493 c.os; 
1 baú c/ 12 peças de bombazina lisa c/ 
725 c.os, 4 peças de bombazina de 
pêlo c/ 164 c.os, 6 milheiros de 
agulhas para costura, 50 peças de 
cadarço de lã estreito, 18 maços de 
cadarço de linho c/ 155 peças; 1 
caixote c/ 48 chapéus de pêlo falso; 2 
caixotes c/ 96 chapéus grossos; 2 
caixotes c/ 80 vidros de meia folha; 12 
barris c/ 24 @  de pregos; 1 caixote c/ 
vária ferragem 

211$328       " Ber.m ingl. 
Harmonia 

10 Mai. Jacinto Inácio 
Silveira 

1 baú c/ 40 peças de chita ordinária c/ 
1.493 c.os; 2 caixotes c/ 96 peças de 
chita mais que ordinária c/ 3.596 c.os; 
1 baú c/ 30 dúzias de lenços ordinários 
para tabaco, 23 peças de chita c/ 858 
c.os, 1 peça de belbute c/ 48 c.os; 1 
baú c/ 123 peças de bombazina c/ 484 
c.os, 3 peças de belbute c/ 124 c.os, 12 
peças de panino ordinário c/ 115 
varas; 1 baú c/ 6 peças de panino preto 
c/ 58 varas, 4 peças de droguete castor 
c/ 149 c.os; 1 cx. c/ 36 chapéus de 
pêlo falso; 1 cx. c/ 24 chapéus grossos 
para rapaz; 1 cx. c/ 35 chapéus grossos 
para homem; 1 cx. c/ 6 chapéus de 
pêlo de seda; 1 cx. c/ 36 chapéus 
grossos; 3 cx.s c/ 108 chapéus de pêlo 
falso 

257$760       "       " 

14 Mai.       " 1 fardo c/ 5 peças de pano fino c/ 85 
c.os, 5 peças de pano ordinário c/ 72 
c.os, 1 peça de pano mais que 
ordinário c/ 18 c.os; 1 fardo c/ 11 
peças de pano ordinário c/ 152 c.os; 1 
fardo c/ 4 peças de baetão c/ 89 c.os, 5 
peças de casimira c/ 104 c.os, 12 
panos ordinários c/ 169 c.os; 2 fardos 
c/ 200 peças de enrolados c/ 1.920 
varas; 1 baú c/ 52 peças c/ 416 lenços 
mais que ordinários para tabaco, 492 

281$806       " Escuna ingl. Lark
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lenços marotinhos, 264 lenços de 
cassa mais que ordinária; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta comum c/ 462 c.os, 1 
peça de baeta escarlate c/ 46 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baeta comum c/ 
457 c.os; 1 fardo c/ 5 peças de baeta 
comum c/ 231 c.os, 1 peça de baeta 
escarlate c/ 46 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de baeta comum c/ 1.366 c.os, 2 peças 
de baeta rosa c/ 91 c.os; 1 fardo c/ 11 
peças de baetão comum c/ 223 c.os; 1 
fardo c/ 39 peças de durante comum, 5 
peças de durante rosa  

15 Mai. António 
Rodrigues da Paz 

12 baú c/ 44 peças c/ 528 lenços, 14 
peças de bombazina c/ 579 c.os 

41$035       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

2 baús c/ 10 peças de durante, (?) 
peças de bombazina c/ 76 c.os, 4 peças 
de ganga azul e outras cores c/ 133 
c.os, 4 peças c/ 48 lenços de cassa 
mais que ordinários, 2 peças de panino 
mais que ordinário c/ 19 varas, 2 peças 
de escórcia c/ 16 varas, 5 peças c/ 60 
lenços de cassa c/ cercadura, 4 peças 
c/ 48 lenços de cassa muito ordinária; 
1 caixote c/ 12 chapéus grossos 

23$986       " Ber.m ingl. 
Harmonia 

      " José Gomes de 
Carvalho 

1 baú c/ 13 chapéus de sol de panino 
ou guingão, 16 peças de chita c/ 597 
c.os, 6 peças c/ 48 lenços para tabaco, 
5 peças de bombazina c/ 204 c.os, 1 
peça de belbute c/ 41 c.os, 3 peças de 
ganga de cores c/ 101 c.os; 1 baú c/ 1 
peça de bombazina c/ 41 c.os, 10 
peças c/ 120 lenços de panino, 1 peça 
de fustão riscado c/ 26 c.os, 6 peças de 
panino ordinário c/ 57 varas, 5 peças 
c/ 60 lenços de cassa entrefina, 2 xales 
brancos bordados, 5 peças de panino 
de cores c/ 48 varas, 24 pares de meias 
de algodão 

51$035       "       " 

      " Gabriel António 1 caixote c/ medicamentos 2$000       "       " 
20 Mai. Inácio José de 

Melo 
1 baú c/ 38 peças de lenços c/ 38 
dúzias de lenços de cassa entrefina 

18$240       "       " 

      " Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

2 baús e 1 cx. c/ 24 chapéus grossos, 
12 peças de panino ordinário de cores 
c/ 192 varas, 10 peças de holanda crua 
c/ 69 c.os, 2 peças de fustão branco 
ordinário c/ 69 c.os, 12 peças de 
escórcia c/ 80 c.os, 2 peças de panino 
ordinário c/ 16 varas, 3 peças de 
fustão c/ 80 c.os, 12 peças de lenços c/ 
96 lenços ordinários para tabaco  

28$420       "       " 

      " Cláudio Jardinê 1 fardo c/ 9 peças de pano ordinário c/ 
408 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de pano 
ordinário c/ 46 c.os, 4 peças de pano 
mais que ordinário c/ 170 c.os, 2 peças 
de casimira c/ 120 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de pano ordinário c/ 417 c.os; 2 
fardos c/ 24 peças de baeta comum c/ 
1.382 c.os; 1 fardo c/ 48 cobertores 
pequenos; 4 fardos c/ 240 peças de 

594$849       " Escuna ingl. Lark



 291

enrolado c/ 3.600 varas; 1 baú c/ 266 
c.os de belbutina fina; 1 baú c/ 2 peças 
de fustão c/ 90 c.os, 2 peças de fustão 
pintado c/ 32 c.os, 6 peças de cetineta 
c/ 405 c.os, 6 peças de guingão de 
cores c/ 406 c.os; 1 baú c/ 20 peças de 
morim ou panino lavrado c/ 192 varas, 
140 peças de lenços de cassa c/ 
cercadura c/ 1.080; 4 cestas c/ 78 @ 
de ferro em banda; 72 frigideiras de 
ferro c/ 10 @; 12 resmas de papel 
comum; 10 resmas de papel pardo; 9 
cascos de azeite de peixe c/ 2.012 
canadas; 17 canastras de loiça de pó 
de pedra 

4 Jun. Guilherme 
Brander 

83 barris de manteiga c/ 87 @; 45 
barris de pregos c/ 143 @ 

39$584 Liverpool Ber.m ingl. Jane 

      "       " 120 seiras de passas c/ 79 @; 246 
quintais de bacalhau 

104$416 Jersey Chalupa (ingl.) 
Sucesso 

      " Guilherme 
Harding Read 

2 fardos c/ 12 dúzias de pares de 
meias de algodão, 8 pares de meias de 
seda, 24 grosas de botões de metal 
ordinários, 7 dúzias de lenços de 
algodão de cores, 2 dúzias de lenços 
vermelhos, 10 peças de cassa mais que 
ordinária; 6 peças de lona ordinária 

60$440 Londres Chalupa ingl. 
Izabel 

      " Guilherme 
Brander Junior 

4 barris de pregos c/ 20 @ 3$200       " Chalupa ingl. 
Minerva 

      " Hickling & 
Anglin 

71 @ de ferro 7$100 Southampton Escuna ingl. 
Admiral 

8 Jun. Guilherme 
Harding Read 

28 quartos de bacalhau c/ 448 @; 
28.000 pés de tabuado 

86$240 Nova Escócia Escuna ingl. 
Mentor 

      " Hickling & 
Anglin 

6 barris de farinha c/ 36 @; 120 
caixotes c/ 25 quartos de bacalhau c/ 
1.140 @; 45.222 pés de tabuado 

174$399 Boston Escuna amer. 
Ranger 

10 Jun.       " 26 cascos c/ 9.311 canadas de azeite 
de peixe; 20 caixotes c/ 527 arráteis de 
velas de sebo; 5 barris de alcatrão; 5 
barris de breu; 5 quartos e 5 caixotes 
de bacalhau c/ 25 quintais 

389$156 New York Chalupa amer. 
Nimble 

      " Guilherme 
Brander Junior 

10 barris de pregos c/ 35 @ 5$600 Liverpool Escuna ingl. 
Diogo João 

12 Jun. Guilherme Alton 4 quartos c/ 30 dúzias de garrafas 1$500 Londres Ber.m ingl. Joan 
Betsey 

      " Thomas Kenyon 19 canastras pequenas de loiça de pó 
de pedra 

57$000       "       " 

      "       " 20 canastras de loiça de pó de pedra; 4 
caixotes c/ 9 peças de damasco para 
toalhas c/ 108 varas; 6 toalhas inteiras 
finas; 72 guardanapos; 8 chapéus finos 
armados; 2 trens de chá dourados; 6 
barris de pregos c/ 24 @ 

105$520 Liverpool Escuna ingl. 
Diogo João      " 

      " George Hewson 240 barricas de sardas c/ alguma 
avaria; 30 embrulhos c/ 240 arcos de 
ferro para pipa; 1 caixote c/ 27 dúzias 
de copos ordinários; 300 garrafas c/ 75 
canadas de azeite doce; 5 caixotes c/ 4 
@ de velas de sebo 

103$144 Londres Escuna ingl. 
Grinder 

      " Hickling & 
Anglin 

48.188 pés de tabuado; 1.105 aduelas 
de pipa; 1.508 aduelas de quartola ou 

81$195 Boston Escuna amer. 
Nancy 
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barrica; 2.175 aduelas de barril 
14 Jun. Ivens & Burnett 150 barris de sardas c/ alguma avaria; 

32 toneladas de batata inglesa que 
mediram na ilha 3.396 alqueires 

78$900 (?) Escuna ingl. 
Hendra 

      " António Correia 6 canastras pequenas de loiça de pó de 
pedra c/ várias peças quebradas 

12$000 Liverpool Ber.m ingl. Sara 

      " George Hewson 1 caixote c/ 6 peças e cabalim c/ 202 
varas; 2 peças de esguião ordinário c/ 
40 varas 

12$096       " Ber.m (?) 
Bonfim 

      " Luís José de 
Medeiros 

10 gigas de loiça 20$000       "       " 

14 Jul. Cláudio Jardinê 1 caixote c/ 180 chapéus grossos; 1 
caixote c/ 72 chapéus de pêlo falso; 1 
caixote c/ 48 chapéus finos; 1 caixote 
c/ 12 barretinas de castor para 
senhora; 1 fardo c/ 9 peças de pano 
ordinário c/ 412 c.os; 2 fardos 18 
peças de pano mais que ordinário c/ 
745 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
entrefino c/ 388 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano fino c/ 201 c.os, 1 peça 
de casimira escarlate c/ 22 c.os; 2 
fardos c/ 15 peças de baetão c/ 698 
c.os; 4 fardos c/ 35 peças de baeta 
comum c/ 2.021 c.os; 2 fardos c/ 120 
peças de enrolados c/ 440 varas; 1 
fardo c/ 16 peças de bombazina c/ 
1.202 c.os, 2 peças de belbutina c/ 133 
c.os; 2 baús c/ 60 peças de chita mais 
que ordinária c/ 2.220 c.os, 50 peças 
de chita fina c/ 1.850 c.os; 1 caixote e 
2 baús c/ 19 cortes de vestidos de 
cassa bordada para senhora, 29 peças 
de durante comum, 1 peça de droguete 
castor berne c/ 40 c.os, 3 peças de 
sarja ordinária c/ 120 c.os 

666$361 Madeira 
(via) 

Ber.m (port.) 
Flor de Lisboa 

16 Jul. Joaquim José 
Arnaud 

6 caixotes c/ 188 peças de bombazina 
larga c/ 7.594 c.os, 24 chapéus de sol 
de panino ou guingão; 1 caixote e 1 
fardo c/ 75 peças de bombazina 
estreita c/ alguma avaria c/ 3.155 c.os 

412$195 Liverpool Chalupa ingl. 
Margarida 

27 Jul. António Joaquim 
da Costa 

1 baú c/ 20 peças de chita mais que 
ordinária c/ 746 c.os; 20 peças de 
panino ordinário, 20 peças de lenços c/ 
240 lenços de escórcia, 30 peças c/ 
360 lenços pequenos pintados que se 
chamam marotinhos 

56$992 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

      " António José de 
Vasconcelos 

5 fardos c/ 54 peças de linhagem c/ 
6.177 varas 

61$770       "       " 

2 Ago. Thomas Kenyon 2 caixotes c/ 122 chapéus grossos; 4 
caixotes c/ 400 vidros de meia folha; 4 
caixotes c/ 400 vidros de quarto 

19$000 Liverpool Escuna ingl. 
Margarida 

      " Guilherme 
Brander 

12 canastras c/ 10 grosas de garrafas 
pretas; 1 caixote c/ medicamentos 

9$000 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

      " Gabriel António 1 caixote c/ medicameentos 3$600       "       " 
      " Cláudio Jardinê 4.311 canadas de azeite de peixe em 

toneis e barris 
172$440       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

12 cascos c/ 1.746 canadas de azeite 
de peixe 

69$840       "       " 

      " Dr. João Nesbit 3 pacotes c/ 20 peças de panino 16$880       "       " 
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ordinário c/ 200 varas, 10 peças de 
chita c/ 370 c.os 

16 Ago Jacinto Inácio 
Silveira 

1 fardo c/ 7 peças de pano entrefino c/ 
440 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de pano 
superfino c/ 24 c.os, 8 peças de 
casimira c/ 180 c.os; 1 fardo c/ 13 
peças de baeta comum c/  700 c.os; 1 
fardo c/ 1 peça de pano fino c/ 20 c.os, 
2 peças de casimira c/ 34 c.os, 12 
peças de sarja ordinária; 1 fardo c/ 40 
peças de durante comum, 4 peças de 
durante rosa; 1 fardo c/ 11 peças de 
pano grosso c/ 1.432 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de baetão ordinário c/ 430 c.os; 
1 fardo c/ 6 peças de pano ordinário c/ 
350 c.os; 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 169 c.os, 2 peças de pano 
fino c/ 88 c.os; 4 fardos c/ 455 peças 
de enrolados c/ 4.168 varas; 1 baú c / 
30 dúzias de lenços para tabaco, 30 
peças c/ 30 dúzias de marotinhos, 2 
peças de pelúcia de lã c/ 100 c.os, 2 
peças de lila c/ 80 c.os; 1 baú c/ 43 
peças de chita mais que ordinária c/ 
1.605 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de 
baeta comum c/ 600 c.os; 1 fardo c/ 8 
baetões c/ 430 c.os; 1 fardo c/ 2 peças 
de baeta c/ 90 c.os, 8 durantes 
comuns, 20 droguetes c/ 700 c.os; 4 
caixotes c/ 192 chapéus grossos; 1 
caixote c/ 36 chapéus grossos para 
rapaz, 24 chapéus grossos para 
homem, 12 chapéus de pêlo de seda; 1 
caixote c/ 48 chapéus de pêlo falso; 1 
caixote c/ 36 chapéus de pêlo falso; 1 
caixote c/ 48 chapéus grossos para 
rapaz; 1 baú c/ 21 peças de lenços 
mais que ordinários c/ 14 dúzias, 66 
guarda-sóis de panino ou guingão, 6 
peças de ganga de cores c/ 129 c.os; 2 
baús c/ 86 peças de chita mais que 
ordinária c/ 3.110 c.os; 1 baú c/ 41 
peças de panino ordinário c/ 394 
varas, 30 peças c/ 30 dúzias de lenços 
de cassa ordinária, 18 peças c/ 18 
dúzias de marotinhos; 1 baú c/ 27 
peças de chita c/ 1.008 c.os, 18 peças 
c/ 18 dúzias de lenços marotinhos, 6 
peças de holanda c/ 300 c.os; 1 baú c/ 
12 meias peças de bombazina c/ 366 
c.os, 4 meias peças de belbute c/ 128 
c.os, 3 peças de ganga de cores c/ 77 
c.os; 1 fardo c/ 24 bezerros c/ 48 
libras; 194 @  de ferro em banda; 15 
barris de pregos c/ 161 @; 3 selhas de 
aço c/ 11 @; 1 barril de chumbo para 
caça c/ 9 @; 15 molhos c/ 150 arcos 
de ferro para pipa; 1 barril c/ 13 @ de 
alvaiade grossa 

978$654       "       " 

20 Ago. António 1 fardo c/ 2 peças de pano superfino c/ 124$270       "       " 
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Rodrigues da Paz 38 c.os, 2 peças de baetão ordinário c/ 
88 c.os; 1 embrulho c/ 3 peças de chita 
ordinária c/ 105 c.os, 2 peças de 
panino mais que ordinário ou entrefino 
c/ 20 varas; 1 fardo c/ 90 peças de 
enrolados c/ 1.800 varas; 1 baú c/ 17 
peças de bombazina c/ 686 c.os, 5 
peças de cassa ordinária c/ 40 varas, 
24 pares de meias ordinárias em 
algodão; 1 baú c/ 5 peças de cassa 
ordinária c/ 40 varas, 20 peças c/ 240 
lenços de cassa mais que ordinária, 5 
peças de panino c/ 40 varas, 4 peças 
de panino de cores, 30 peças de chita 
ordinária c/ 1.820 c.os 

      " José Gomes de 
Carvalho 

1 fardo c/ 1 peça de pano fino c/ 16 
c.os, 1 peça de casimira c/ 12 c.os, 2 
peças de baetão ordinário c/ 93 c.os, 
15 durantes, 2 baetas c/ 87 c.os; 1 baú 
c/ 24 chapéus de sol de guingão, 3 
peças de belbutina c/ 90 c.os, 6 peças 
de gangas de cores c/ 180 c.os, 1 peça 
de guingão c/ 26 c.os, 5 peças c/ 40 
lenços para tabaco, 5 peças c/ 47 
lenços finos; 1 baú c/ 5 peças de cassa 
riscada ordinária c/ 40 varas, 5 peças 
de panino ordinário c/ 48 varas, 30 
peças c/ 300 lenços de cassa ordinária, 
2 cortes de vestido de panino bordado 
para senhora, 5 peças de escórcia c/ 20 
varas, 20 peças c/ 200 lenços de cassa 
ordinária, 1 peça de belbutina c/ 30 
c.os, 1 peça de belbute c/ 30 c.os, 4 
peças de fustão ordinário c/ 200 c.os, 1 
peça de fustão riscado c/ 22 c.os, 20 
peças de panino fino c/ 22 c.os; 1 baú 
c/ 20 peças de panino fino c/ 192 
varas, 1 peça de fustão branco fino c/ 
34 c.os, 2 peças de fustão pintado c/ 
60 c.os; 10 peças c/ 80 lenços para 
tabaco, 10 peças de bombazina c/ 300 
c.os, 12 xales ordinários, 24 pares de 
fivelas de casquinha; 1 caixote c/ 6 
chapéus finos armados, 12 chapéus 
redondos pêlo de seda, 24 chapéus 
redondos pêlo falso; 1 caixote c/ 36 
chapéus de pêlo falso; 1 baú c/ 10 
peças c/ 80 lenços de cassa ordinária, 
10 peças de escórcia c/ 80 varas, 5 
peças de panino c/ 50 varas, 25 peças 
de chita mais que ordinária c/ 933 
c.os; 1 baú c/ 12 peças c/ 144 lenços 
para tabaco ordinários, 4 peças de 
holanda crua c/ 200 c.os, 1 peça de 
belbutina c/ 30 c.os, 8 peças de panino 
ordinário c/ 150 varas 

188$759       "       " 

22 Ago. Inácio José de 
Melo 

1 baú c/ 10 peças de ganga de cores c/ 
333 c.os, 2 peças de belbutina c/ 68 
c.os, 8 peças de escórcia c/ 64 varas, 
10 peças de fita estreita; 1 baú c/ 21 

135$131       "       " 
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peças c/ 168 lenços para tabaco, 84 
peças c/ 1.008 lenços de cassa 
entrefina, 4 peças de panino entrefino 
c/ 57 varas, 1 peça de trés para 
colchão c/ 129 c.os, 22 peças c/ 264 
lenços marotinhos; 2 caixotes c/ 36 
chapéus grossos de pêlo falso; 1 baú c/ 
160 lenços mais que ordinários para 
tabaco, 36 peças de chita mais que 
ordinária c/ 1.344 c.os, 6 peças de 
panino ordinário c/ 72 varas 

      " Fernandes & 
Sousa 

7 fardos c/ 72 peças de baeta comum 
c/ 3.485 c.os; 5 fardos c/ 56 peças de 
baetões c/ 2.500 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano grosso c/ 306 c.os; 1 
fardo c/ 12 peças de pano ordinário c/ 
361 c.os; 1 fardo c/ 16 peças de pano 
mais que ordinário c/ 552 c.os; 1 fardo 
c/ 12 peças de sarja grossa c/ 480 c.os; 
1 fardo c/ 48 peças de durante comum; 
1 fardo c/ 16 peças de droguete c/ 384 
c.os; 20 peças de pano ordinário c/ 
737 c.os; 4 fardos c/ 452 peças de 
enrolados  c/ 3.616 varas; 1 baú c/ 6 
peças de lila e 9 peças de ganga de 
cores; 6 caixotes c/ 432 chapéus 
grossos ordinários; 1 caixote c/ 36 
chapéus de pêlo de seda; 1 baú c/ 43 
peças de chita ordinária c/ 1.605 c.os; 
1 baú c/ 24 peças de lenços de cassa 
ordinária c/ 288, 15 peças de ganga de 
cores c/ 553 c.os, 10 peças de escórcia 
c/ 80 varas; 1 fardo c/ 10 peças de 
panino ordinário c/ 96 varas, 9 peças 
de bombazina c/ 366 c.os; 4 baús c/  
176 peças de chita mais que ordinária 
c/ 6.569 c.os; 1 baú c/ 10 peças de 
ganga de cores c/ 570 c.os; 1 bau c/ 30 
peças de panino c/ 288 varas, 36 peças 
de lenços de cassa c/ 432, 6 peças de 
escórcia c/ 24 varas 

1:110$598       "       " 

5 Set. Cláudio Jardinê 1 fardo c/ 9 peças de baeta comum c/ 
517 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de pano 
ordinário c/ 397 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de baeta comum c/ 394 c.os, 1 
peça de baeta escarlate c/ 57 c.os; 1 
fardo c/ 7 peças de baeta comum c/ 
390 c.os, 1 peça de baeta escarlate c/ 
58 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de pano 
fino c/ 118 c.os, 4 peças de pano 
superfino c/ 100 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de sarja entrefina c/ 533 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de bombazina c/ 818 
c.os; 2 peças de riscadinho c/ 142 c.os; 
1 fardo c/ 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 228 c.os, 3 peças de pano 
ordinário c/ 142 c.os; 1 fardo c/ 5 
peças de pano superfino c/ 130 c.os, 3 
peças de casimira comum c/ 108 c.os, 
1 peça de casimira escarlate c/ 21 c.os, 

1:268$826       "       " 
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1 peça de baetão fino escarlate c/ 29 
c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baeta 
comum c/ 509 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de pano mais que ordinário c/ 284 
c.os, 3 peças de pano ordinário c/ 133 
c.os; 1 fardo c/ 4 peças de pano 
entrefino c/ 156 c.os, 3 peças de pano 
mais que ordinário c/ 133 c.os, 1 peça 
de pano fino c/ 25 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de baeta comum c/ 505 c.os; 8 
fardos c/ 480 peças de enrolados c/ 
6.720 varas; 1 caixote c/ 24 chapéus 
de sol de seda, 36 pares de meias de 
seda preta, 72 pares de meias de laia 
preta; 1 baú c/ 21 peças de durantes 
comuns; 1 baú c/ 10 peças de ganga 
riscada c/ 916 c.os; 1 baú c/ 80 peças 
de lenços de cassa ordinária c/ 480; 10 
peças de panino ordinário c/ 90 varas; 
1 baú c/ 7 peças de fustão pintado 
ordinário c/ 133 c.os, 3 peças de fustão 
pintado c/ 78 c.os, 1 peça de ganga de 
cor c/ 70 c.os, 10 peças de cetineta c/ 
662 c.os, 1 peça de belbutina c/ 66 
c.os; 1 baú c/ 48 peças c/ 384 lenços 
para tabaco, 19 peças c/ 228 lenços de 
panino pequenos, 16 peças c/ 192 
lenços e cassa ordinária, 17 peças de 
lenços c/ 204 lenços de cassa de 
melhor qualidade, 6 peças de panino 
de cores c/ 54 varas; 1 baú c/ 20 peças 
de fustão entrefino c/ 773 c.os; 1 baú 
c/ 20 peças de fustão mais que 
ordinário c/ 845 c.os; 1 baú c/ 21 
peças de durante; 1 caixote c/ 50 peças 
c/ 600 lenços de panino lavrados finos, 
12 cortes de vestidos de cassa 
bordada; 1 caixote c/ 72 chapéus 
grossos; 1 caixote 48 chapéus de 
castor finos; 1 caixote c/ 48 chapéus 
de palhinha; 1 caixote c/ 72 chapéus 
de pêlo falso; 1 caixote c/ 72 chapéus 
grossos; 1 caixote c/ 36 chapéus 
ordinários para rapaz; 1 caixote c/ 12 
chapéus finos para senhora; 1 baú c/ 
12 dúzias de cortes de botas; 1 caixote 
c/ 40 grosas de botões amarelos 
sortidos; 1 baú c/ 36 castiçais grandes 
de casquinha; 1 baú c/ 4 dúzias de 
garfos e facas cabo de baleia, 8 dúzias 
de garfos e facas cabo de pau, 10 
milheiros de agulhas, 12 dúzias de 
colheres de ferro para mesa, 24 dúzias 
de tesouras sortidas, 6 dúzias de 
navalhas para barba, finas; 1 baú c/ 18 
pares de óculos de nariz c/ estojo, 6 
cartas c/ 12 dúzias de cadeias de 
cabelo para relógio, 3 cartas c/ 3 
dúzias de bolsas para dinheiro, 3 
dúzias de cordões ordinários para 
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cintas de senhora, 3 bules, 3 leiteiros, 
3 açucareiros de casquinha, 12 
talheres de casquinha para molhos; 1 
quarto c/ 24 bandejas c/ 28, 24 e 20 
polegadas, 4 dúzias de chapéus de sol 
de panino, 20 bandejas de 4, 6 e 8 
polegadas; 1 quarto c/ 52 escovas de 
lavar e varrer casas, 30 escovas para 
botas, 24 escovas para fato; 1 
embrulho c/ 62 paus, cabos de 
escovas; 1 baú c/ 18 dúzias de 
bezerros c/ 4 @; 1 pacote c/ 20 
alcatifas para cama; 1 baú c/ 90 peças 
de panino ordinário c/ 810 varas; 296 
panelas de ferro c/ 168 @; 21 barris de 
pregos c/ 145 @; 14 dúzias de 
frigideiras de ferro c/ 5 @; 20 
canastras de loiça de pó de pedra 

20 Set.       " 12 caixotes c/ 528 vidros de meia 
folha, 172 vidros de 3 quartos de 
folha, 178 vidros de folha e meia; 12 
dúzias de garrafas brancas de quartilho 
e meio quartilho, 11 dúzias de copos 
pequenos 

25$220 Madeira 
(via) 

Ber.m port. 
Maria 

      " Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

1 baú e 1 caixote c/ 50 peças de 
escórcia c/ 160 varas 

41$600 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

      " Joaquim José 
Arnaud 

1 fardo c/ 3 peças de pano entrefino c/ 
174 c.os, 2 peças de pano fino c/ 52 
c.os, 2 peças de pano superfino c/ 53 
c.os, 3 peças de casimira c/ 141 c.os; 1 
caixote c/ 2 peças de volante c/ 40 
varas, 12 pares de meias de seda, 24 
lenços de seda pequenos, 24 pares e 
luvas de seda; 1 fardo c/ 10 peças de 
baeta comum c/ 547 c.os, c/ 12 peças 
de durante comum, 2 peças de lila c/ 
80 c.os, 1 fardo c/ 6 peças de baetão c/ 
333 c.os; 1 fardo c/ peças de baetão 
fino c/ 46 c.os; 1 fardo c/ peças de 
baetilha c/ 46 c.os; 1 baú c/ 100 peças 
de enrolado fino c/ 900 varas; 1 baú c/ 
50 chapéus de sol de guingão; 1 baú c/ 
20 peças de chita c/ 746 c.os, 12 peças 
c/ 144 lenços de cassa grandes, 6 
peças de escórcia c/ 48 varas; 1 
caixote c/ 50 chapéus de pêlo falso; 1 
caixote c/ 50 chapéus ordinários; 1 
barril c/ vária ferragem; 1 barril e 1 
caixote c/ c/ vária ferragem; 5 caixotes 
c/ 1.000 vidros de meia folha; 3 barris 
c/ chumbo para caça c/ 44 @ e 16 
arráteis; 10 barris de pregos c/ 53 @ e 
30 arráteis 

313$006       "       " 

3 Nov. André Adão 1 fardo c/ 6 peças de baetão c/ 495 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
ordinário c/ 329 c.os, 2 peças de 
casimira c/ 89 c.os; 1 baú c/ 6 peças de 
pano fino c/ 57 varas, 12 peças de 
musselina c/ 192 c.os, 24 xales de 

340$559 Londres Chalupa ingl. 
Guilherme 
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cassa ordinária, 2 peças de cassa 
acolchoada c/ 9 varas, 20 peças de 
cassa bordada ordinária c/ 96 varas, 13 
peças de panino para lenços c/ 288 
varas, 2 peças de fazenda para xales c/ 
13 varas, 6 peças de musselina preta c/ 
105 varas, 4 peças de panino ordinário 
c/ 77 varas, 6 peças de cetineta preta c/ 
208 c.os, 6 peças de panino c/ 115 
varas; 1 baú c/ 12 peças de lenços para 
rapé c/ 96, 4 peças de cassa 
acolchoada c/ 19 varas, 5 cortes de 
vestido de cassa bordada, 22 peças de 
cassa lisa c/ 422 varas; 1 caixote c/ 10 
peças de esguião ordinário c/ 200 
varas, 33 peças de cassa bordada 
ordinária c/ 264 varas, 3 peças de 
fustão ordinário c/ 240 c.os, 3 peças c/ 
36 lenços finos, 10 peças c/ 240 
marotinhos, 3 peças de riscado c/ 92 
c.os, 6 peças de holanda c/ 208 c.os: 1 
caixote c/ 1 peça de fustão acolchoado 
c/ 17 c.os, 11 maços c/ 11 dúzias de 
pares de meias de lã; 1 caixote c/ 12 
pares de meias de algodão ordinário, 
14 peças de lila, 1 peça de ganga c/ 66 
c.os, 1 peça de pano rei c/ 24 varas, 1 
peça de damasco para toalhas c/ 12 
varas; 1 fardo c/ 5 peças de riscado c/ 
325 c.os, 10 peças de belbute c/ 466 
c.os, 2 peças de belbutina c/ 133 c.os; 
1 caixote c/ 2 peças de ganga c/ 140 
c.os, 6 peças de veludilho de algodão 
c/ 229 c.os, 1 peça de esguião grosso 
c/ 39 varas, 1 peça de pano de linho 
cru c/ 39 varas, 13 peças c/ 140 
lençlos marotinhos, 52 vestes de 
fustão; 1 caixote c/ 1 peça de belbutina 
c/ 49 c.os, 1 peça de ganga de cor c/ 
78 c.os, 4 peças de bombazina c/ 248 
c.os, 6 peças de holanda crua c/ 104 
c.os; 1 caixote c/ 6 milheiros de penas; 
1 caixote c/ 6 barretinas de mulher; 1 
fardo c/ 4 peças de pano ordinário c/ 
117 c.os; 1 caixote c/ vária ferragem; 
1 caixote c/ 6 barretinas de palhinha 
para senhora; 1 caixote c/ 6 dúzias de 
pares de meias de algodão ordinárias; 
6 barris de pregos c/ 31 @ e 16 libras 

      " Guilherme 
Harding Read 

10 fardos c/ 6.277 c.os de bombazina; 
1 fardo c/ 20 peças de veludilho c/ 762 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de belbutina 
c/ 442 c.os; 1 caixote c/ 72 chapéus de 
sol de panino; 1 caixote c/ 72 chapéus 
de sol de panino; 1 caixote c/ 28 peças 
de esguião de algodão c/ 616 varas; 1 
caixote c/ 24 peças de esguião de 
algodão c/ 481 varas; 2 fardos c/ 36 
peças de fustão branco ordinário c/ 
1.532 c.os; 1 caixote c/ 22 peças de 

1:379$958 (Londres) Escuna ingl. 
Tartar 
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panino c/ 422 varas; 1 caixote c/ 30 
peças de ganga de cores c/ 2.220 c.os; 
14 fardos c/ 222 peças de bombazina 
c/ 9.380 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de 
fustão branco ordinário c/ 506 c.os; 1 
fardo c/ 24 peças de fustão mais que 
ordinário c/ 838 c.os; 1 fardo c/ 12 
colchas de algodão brancas; 5 caixotes 
c/ 211 peças de panino ordinário c/ 
2.025 varas, 11 peças de cassa 
ordinária c/ 211 varas; 1 caixote c/ 24 
dúzias de xales brancos entrançados c/ 
barras de cores; 1 caixote c/ 35 peças 
de chita ordinária c/ 1.306 c.os; 1 
caixote c/ 35 peças de chita ordinária 
c/ 1.306 c.os; 1 caixote c/ 8 peças de 
ganga c/ de cores c/ 598 c.os; 23 
dúzias de pares de meias ordinárias; 1 
caixote c/ 45 dúzias de lenços de 
cores, 15 dúzias de lenços marotinhos, 
4 peças de cassa mais que ordinária c/ 
38 varas, 9 peças de enrolado 
ordinário c/ 201 varas; 1 caixote c/ 94 
dúzias de lenços marotinhos; 1 caixote 
c/ 120 chapéus muito grossos; 1 
caixote c/ 48 chapéus muito grossos; 1 
canastra c/ 18 bandejas de 24 
polegadas, 12 açafates para pão, 24 
caixas para chá; 24 caixas para tabaco; 
176 panelas de ferro c/ 68 @; 3 barris 
de presuntos c/ 10 @; 15 barris de 
manteiga c/ 14 @; 11 caixotinhos c/ 
vária ferragem ordinária; 14 canastras 
de loiça de pó de pedra; 1 baú c/ 20 
grosas de penas de lápis, 30 arráteis de 
lacre fino 

6 Nov. Domingos 
Fernandes (e 
outros) 

412 caras e meias caras de açúcar c/ 
31 @; 76 pipas de aguardente c/ 1.292 
almudes; 20 @ de cera amarela; 30 @ 
de algodão em pluma; 900 meios de 
sola; 1.700 peles; 45 sacas de arroz c/ 
220 @; 12 barris de mel c/ 48 almudes

677$760 Pernambuco Iate port. 
Conceição 

10 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira ( e 
outros) 

2 @ de café; 60 @ de cera amarela; 21 
pipas das ilhas e 9 barris de azeite de 
peixe c/ grandes faltas c/ 340 almudes; 
16 sacas de algodão c/ 38 @; 168 
caras e meias caras de açúcar c/ 108 
@; 4 cx.s de açúcar branco c/ 160 @; 
4 cx.s açúcar mascavado c/ 160 @; 9 
barris e 7 fechos de açúcar branco c/ 
56 @; 2 fechos de açúcar  mascavado 
c/ 8 @; 800 meios de sola; 773 
vaquetas; 70 pedras de amolar; 24 
paus e 2 tabuões; 146 pipas, 6 barricas 
de aguardente c/ muitas faltas c/ 2.360 
almudes; 7 barris de mel c/ 26 
almudes; 3.541 peles; 7 sacas e 5 
surrões de arroz c/ 70 @; 1 caixote c/ 
resina c/ 7 @; 7 cx.s de velas de sebo 
c/ 52 @; 20 @ de cola; 9 @ de carimá; 

1:648$797       " Galera port. 
Flora 
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seis cx.s de chá c/ 13 @; 1 escravo 
António;  1escravo Fortunato 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 87 dos Direitos Reais, 1809. 
 
QUADRO XI 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1810 
 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

3 Fev. João José de 
Sousa Loureiro 

264 @ de bacalhau; 5 barris c/ 600 
garrafas de cerveja 

27$120       (?) Chalupa ingl. 
João e Graça 

      " Guilherme 
Brander Junior 

2 baús c/ 44 peças de bombazina larga 
c/ 1.820 c.os; 1 baú c/ 7 peças de 
bombazina estreita c/ 280 c.os, 13 
peças de bombazina mais estreita c/ 
520 c.os; 1 baú c/ 12 peças de 
bombazina estreita c/ 416 c.os; 12 
peças de ganga azul c/ 858 c.os; 1 baú 
c/ 34 peças de chita entrefina c/ 1.269 
c.os, 10 peças de chita ordinária c/ 220 
c.os, 6 peças c/ 120 xales ordinários, 
28 peças c/ 310 lenços marotinhos; 1 
baú c/ 18 peças de fustão c/ 773 c.os, 
28 peças c/ 310 lenços marotinhos; 1 
baú c/ 18 peças de fustão c/ 773 c.os; 
2 peças de fustão ordinário c/ 80 c.os, 
11 peças de panino ordinário estreito 
c/ 221 varas; 1 baú c/ 10 peças de 
panino fino c/ 96 varas, 7 peças de 
panino de cores c/ 134 varas, 14 peças 
de ganga inferior de cores c/ 562 c.os, 
2 peças de ganga de melhor qualidade 
c/ 80 c.os; 1 fardo c/ 50 durantes 
comuns, 55 peças de lila, 15 peças de 
lila inferior; 1 fardo c/ 30 peças de 
pano ordinário c/ 760 c.os; 1 fardo c/ 
10 peças de baetão c/ 334 c.os, 1 peça 
de baetão escarlate c/ 45 c.os, 1 peça 
de pano superfino c/ 29 c.os, 1 peça de 
pano fino c/ 30 c.os, 4 peças de 
casimira c/ 128 c.os, 3 peças de trainé 
c/ 182 c.os; 2 fardos c/ 20 peças de 
baeta comum c/ 1.768 c.os, 9 peças de 
baetilha c/ 395 c.os; 1 fardo c/ 24 
peças de baetão c/ 934 c.os; 37 barris 
de pregos c/ 8 @; 51 canastras de loiça 
de pó de pedra 

903$559 Liverpool Escuna ingl. Jane

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 caixote c/ 24 dúzias de garfos e 
facas  

3$840 Londres Escuna ingl. 
Fama 

      " Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

1 caixote c/ 6 chapéus redondos pêlo 
de seda; 1 caixote c/ 6 chapéus de 
castor; 6 chapéus armados de pêlo de 
seda; 6 chapéus de castor; 1 baú c/ 12 
chapéus de palhinha para homem 

10$920       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

1 caixote c/ 18 chapéus redondos pêlo 
de seda; 1 caixote c/ 6 chapéus de 
castor para senhora; 1 baú c/ 6 
chapéus de palhinha para senhora; 1 
baú c/ 8 peças de bombazina c/ 346 
c.os, 1 peça de ganga roxa c/ 32 c.os; 
1 baú c/ 6 peças de ganga de cores c/ 

90$378       "       " 
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221 c.os; 6 peças de bombazina c/ 246 
c.os, 1 baú c/ 4 peças de ganga de 
cores c/ 148 c.os, 6 peças de chita 
grossa c/ 222 c.os, 18 peças de chita 
entrefina c/ 666 c.os, 12 peças de chita 
fina c/ 444 c.os; 6 barris c/ 5 @ de 
pólvora; 100 arcos de ferro para tonel; 
100 arcos de ferro para pipa; 4 peças 
de cabo c/ 7 @ 

      " Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 12 peças de baeta comum c/ 
571 c.os; 1 baú c/ 24 peças de durante 
comum, 3 peças de ganga de cores c/ 
101 c.os; 1 baú c/ 26 peças de durante 
comum; 1 baú c/ 14 peças de ganga de 
cores c/ 428 c.os, 6 peças de saeta, 12 
grosas de botões de metal amarelo; 6 
baús c/ 275 peças de chita grossa c/ 
10.265 c.os; 1 baú c/ 8 gangas de 
cores c/ 350 c.os, 7 peças de fustão 
entrefino pintado c/ 172 c.os, 3 peças 
de fustão mais que ordinário c/ 60 
c.os, 2 peças de fustão ordinário c/ 44 
c.os, 24 peças c/ 16 dúzias de lenços 
marotinhos; 2 baús c/ 83 peças de 
chita muito ordinária c/ 3.098 c.os; 1 
barrica c/ 78 bandejas, 108 bandejas 
pequenas para copo de água; 4 
caixotes c/ 312 chapéus grossos , 70 
chapéus de pêlo falso; 1 caixote c/ 96 
chapéus grossos, 2 barris de pregos c/ 
22 @ 

394$704       "       " 

10 Fev. José Gomes de 
Carvalho 

1 pacote c/ 3 peças de belbutina c/ 100 
c.os; 1 baú c/ 20 peças de durante, 40 
lenços de pano, 18 peças de lenços c/ 
216 lenços de cassa para o pescoço; 20 
peças de escórcia c/ 160 varas, 20 
peças de ganga, 20 peças de ganga 
mesclada c/166 c.os, 12 chapéus de 
sol para senhora; 1 baú c/ 5 peças de 
chita fina c/ 186 c.os, 25 peças de 
chita entrefina c/ 933 c.os, 2 peças de 
fustão branco ordinário c/ 78 c.os; 1 
baú c/ 30 peças de panino entrefino c/ 
288 varas, 1 peça de fustão ordinário 
c/ 40 c.os, 4 peças de bombazina c/ 
174 c.os; 1 baú c/ 21 peças de durante 
comum,4 peças de ganga mesclada c/ 
136 c.os; 1 baú c/ 22 peças c/ 264 
lenços de cassa para pescoço, 15 
dúzias de lenços para tabaco, 6 cortes 
de vestidos para senhora; 24 xales de 
cassa bordados; 1 baú c/ 20 peças de 
panino c/ 122 varas, 36 peças de chita 
entrefina c/ 1.120 c.os, 6 peças c/ 72 
lenços marotinhos, 6 pares de meias 
de seda preta; 1 caixão c/ 24 chapéus 
grossos , 12 chapéus grossos, 12 
chapéus pra rapaz, 24 chapéus de pêlo 
de seda para homem, 6 chapéus 
armados; 1 caixão c/ 12 chapéus de 

218$994       "       " 
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pêlo falso, 12 chapéus grossos; 1 
caixão c/ 48 chapéus de pêlo falso 

15 Fev. Cláudio Jardinê 1 fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
420 c.os; 1 fardo c/ 9 panos de baeta 
comum c/ 521 c.os; 1 fardo c/ 9 peças 
de baeta c/ 524 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de baetões c/ 516 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de baetões c/ 386 c.os, 2 peças 
de baetão dobrado c/ 57 c.os; 1 fardo 
c/ 24 cobertores grandes, 24 
cobertores pequenos, 6 peças de baeta 
comum c/ 340 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de baeta comum c/ 465 c.os, 1 peça de 
baeta preta c/ 61 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de pano mais que ordinário c/ 
412 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
mais que ordinário c/ 401 c.os; 1 fardo 
c/ 9 peças pano mais que ordinário c/ 
436 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baeta 
comum c/ 521 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta c/ 584 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano ordinário c/ 380 c.os; 1 
fardo c/ 9 peças de baeta comum c/ 
524 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de baeta 
comum, 6 peças de sarja ordinária c/ 
336 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de 
casimira c/ 276 c.os, 4 peças de pano 
superfino c/ 102 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de baetão; 1 baú c/ 18 peças de 
durante; 1 caixote c/ 12 chapéus finos 
armados; 1 caixote c/ 48 chapéus de 
castor para criança; 1 caixote c/ 60 
chapéus grossos para rapaz; 1 caixote 
c/ 72 chapéus grossos para homem; 1 
caixote c/ 48 chapéus de pêlo de seda 
para homem; 1 baú c/ 300 peças de 
enrolados c/ 6.600 varas; 1 baú c/ 22 
peças de durante comum, 3 peças de 
droguete castor c/ 14 c.os; 1 baú c/ 30 
peças de cetim de lã liso; 1 baú c/ 10 
peças c/ 100 lenços grossos para 
tabaco, 2 peças de ganga de cor c/ 153 
c.os, 21 peças de cetineta c/ 1.404 
c.os; 1 baú c/ 144 chapéus de sol de 
panino de guingão; 1 baú c/ várias 
miudezas; 2 caixotinhos; 14 barris de 
pregos c/ 174 @; 2 quartos c/ 44 @ de 
roxo terra; 2 quartos c/ 49 @ de ocre 

989$208 (Londres) Galeota ingl. 
Dulvik 

16 Fev.  Fernandes & 
Sousa 

1 baú c/ 10 peças de holanda c/ 333 
c.os, 12 peças de ganga de cores c/ 
437 c.os; 1 baú c/ 4 peças de ganga de 
cores c/ 508 c.os, 6 peças de guingão 
c/ 136 varas, 6 peças de escórcia lisa 
c/ 48 varas; 1 fardo c/ 120 peças de 
enrolados c/ 1.152 varas; 1 fardo c/ 
180 peças de escórcia c/ 344 varas 

87$104       " Ber.m ingl. 
Harmonia 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

1 baú c/ 2 peças de belbute c/ 82 c.os; 
1 baú c/ 12 peças de panino de cores c/ 
115 varas; 8 fardos c/ 800 peças de 
enrolados c/ 8.970 varas 

301$480       "       " 
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      "       " 1 fardo c/ 12 peças de sarja entrefina 
c/ 480 c.os, 1 peça de casimira c/ 34 
c.os, 2 peças de pano superfino c/ 40 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
comum c/ 472 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de baeta c/ 567 c.os; 1 fardo c/ 
11 peças de baeta comum c/ 1.526 
c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baetão c/ 
426 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baetão 
c/ 409 c.os; 10 peças de pano 
ordinário c/ 328 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de pano entrefino c/ 110 c.os, 2 
peças de pano fino c/ 60 c.os, 6 peças 
de casimira c/ 89 c.os; 1 fardo c/ 11 
peças de pano ordinário c/ 298 c.os; 1 
fardo c/ 11 peças de baeta comum c/ 
529 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
c/ 473 c.os; 1 baú c/ 13 peças de 
durante comum; 1 baú c/ 27 peças de 
durante 

320$952       " Ber.m ingl. 
Dulvick 

17 Fev. João Perone 8 caixotes e 1 quarto c/ muitas e 
diversas quinquilharias 

468$599       " Galeota ingl. 
Dulvick 

19 Fev. Ivens & Burnett 1 fardo c/ 95 encerados para cobrir 
caixas; 1 fardo c/ 12 peças de 
((frainel) ?) c/ 752 c.os; 30 cobertores 
pequenos; 1 fardo c/ 19 peças de baeta 
c/ 817 c.os; 1 fardo c/ 19 peças de 
baeta comum c/ 813 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano ordinário c/ 413 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
390 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
ordinário c/ 389 c.os; 1 fardo c/ 30 
peças de lila; 1 fardo c/ 32 peças de 
durante; 1 fardo c/ 33 peças de 
durante; 1 fardo c/ 12 peças de baetão 
c/ 368 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de lona 
ordinária; 1 caixote c/ 9 chapéus finos; 
1 caixote c/ 72 chapéus grossos; 1 
caixote c/ 15 chapéus finos, 19 
chapéus redondos para menino, 48 
chapéus para homem; 1 caixote c / 24 
chapéus brancos para homem; 1 
caixote c/ 24 chapéus para senhora, 11 
chapéus brancos para menina; 1 
caixote c/ 36 chapéus grossos para 
menino, 21 chapéus grossos para 
homem; 1 caixote c/ 9 chapéus 
armados, 18 chapéus redondos de 
castor para rapaz, 24 chapéus de pêlo 
de seda para homem; 1 baú c/ 20 
peças de bombazina larga c/ 868 c.os; 
1 baú c/ 50 paninos de cores c/ 500 
varas, 20 peças de tafetá c/ 377 varas, 
20 peças de guingão c/ 368 varas, 20 
peças de cassa ordinária de cores c/ 
347 varas; 1 baú c/ 50 peças de chita 
entrefina c/ 1.350 c.os; 1 baú c/ 40 
peças de tafetá c/ 693 varas; 1 baú c/ 
12 peças de cassa ordinária, 70 peças 
de pano mais que ordinário c/ 672 

1:458$714       "       " 
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varas; 1 baú c/ 40 peças de bretanha 
ordinária c/ 656 varas; 1 baú c/ 52 
peças de panino ordinário c/ 499 
varas, 27 peças de cassa ordinária c/ 
136 varas; 1 baú c/ 226 peças c/ 2.528 
lenços riscados ordinários; 1 baú c/ 50 
chapéus de sol de panino, 9  chapéus 
de sol de seda para senhora, 22  
chapéus de sol para homem, 36 
broxas; 1 baú c/ 13 peças c/ 366 
lenços pintados, 36 peças c/ 433 
lenços marotinhos, 12 peças de fustão 
pintado c/ 289 c.os, 10 peças de chita 
fina c/ 373 c.os, 8 peças de chita 
entrefina c/ 298 c.os; 1 baú c/ 50 peças 
de chita mais que ordinária c/ 1.860 
c.os; 1 baú c/ 13 peças de pele de 
diabo c/ 681 c.os, 12 peças de ganga 
amarela c/ 320 c.os, 12 peças de 
holanda c/ 466 c.os; 1 baú c/ 20 peças 
de bombazina larga c/ 669 c.os; 1 baú 
c/ 26 peças de fustão ordinário c/ 916 
c.os; 1 baú c/ 20 peças de bretanha c/ 
112 varas, 13 peças de cassa lavrada 
entrefina c/ 104 varas, 5 peças de 
ganga de cores c/ 276 c.os, 6 peças de 
veludilho c/ 186 c.os; 1 baú c/ 50 
peças de chita fina c/ 1.866 c.os; 1 baú 
c/ 82 lenços de seda pintados, 31 xales 
de seda, 72 lenços de seda; 4 molhos 
c/ 240 arcos de ferro para pipa; 2 
peças de sarja de seda preta c/ 40 c.os; 
1 caixote c/ 16 grosas de botões para 
casaca, 10 grosas de botões para veste, 
4 carteiras, 4 dúzias de tesouras finas 
para costura; 6 canivetes finos; 1 
caixote c/ 4 peças de lila fina,  2 peças 
de lapim c/ 130 c.os; 1 caixote c/ 12 
chapéus armados, 20 chapéus 
redondos de pêlo falso, 48 chapéus 
finos para homem; 1 fardo c/ 6 peças 
de baetão c/ 294 c.os, 3 peças de 
casimira cor comum c/ 69 c.os, 1 peça 
de casimira berne c/ 45 c.os; 1 caixote 
c/ 12 peças de seda de cavalo c/ 552 
c.os; 15 baús c/ lâminas e quadros 
para ornato de casa; 18 barris de 
pregos c/ 121 @ 

20 Fev. Diogo Cockburn 95 peças de baeta comum c/ 5.120 
c.os; 5 peças de baeta preta c/ 65 c.os; 
10 peças de pano ordinário c/ 201 
c.os; 2 peças de pano entrefino c/ 70 
c.os; 10 peças de pano ordinário c/ 
464 c.os; 2 peças de pano entrefino c/ 
89 c.os; 6 peças de baetão c/ 365 c.os; 
2 peças de retina entrefina c/ 81 c.os; 4 
peças de baetão c/ 249 c.os; 4 peças de 
retina entrefina c/ 174 c.os; 21 peças 
de durante comum; 10 peças de 
serafina comum; 6 peças de sarja fina; 

401$592       " Escuna ingl. 
Fama 
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5 peças de droguete; 3 barris c/ 27 @ e 
meia de pregos 

      "       " 2 fardos c/ 20 peças de baeta comum 
c/ 1.078 c.os 

38$808       " Escuna ingl. 
Zefir 

      " Miro Greppi & 
C.ia 

27 volumes c/ diversa quinquilharia 478$922       " Ber.m ingl. 
Harmonia 

      " António 
Rodrigues da Paz 

1 baú c/ 40 peças de chita entrefina c/ 
1.493 c.os, 5 peças de panino 
ordinário c/ 48 varas 

37$752       " Galeota ingl. 
Dulvick 

21 Fev.  António Rebelo 
de Carvalho 

1 caixote c/ 24 chapéus de pêlo falso, 
2 chapéus finos de castor; 1 caixote c/ 
3 chapéus brancos de pêlo falso, 15 
chapéus para senhora; 1 baú c/ 4 
dúzias de facas e garfos cabo de 
marfim, 2 dúzias de facas e garfos 
para sobremesa, 2 peças de bombazina 
c/ 153 c.os, 2 peças de ganga amarela 
c/ 138 c.os, 2 peças de bretanha em 
algodão c/ 112 c.os, 4 peças c/ 48 
lenços azuis ordinários, 14 dúzias de 
lenços xadrês; 1 baú c/ 7 cortes de 
vestidos bordados, 4 xales bordados, 
24 lenços de cassa bordada, 6 pares de 
morim branco c/ 57 varas, 6 peças de 
garça pintada c/ 48 varas, 6 dúzias de 
lenços azuis, 2 peças de fustão 
entrefino de cores c/ 41 c.os, 6 peças 
de chita entrefina c/ 224 c.os, 1 corte 
de pano superfino c/ 2 c.os, 12 cortes 
de fustão pintado c/ 12 c.os; 1 baú c/ 1 
peça de riscado para colchão c/ 93 
c.os, 21 peças de chita entrefina c/ 787 
c.os, 240 lenços de cassa, 120 lenços 
de cassa de cores; 1 caixa c/ 12 
chapéus de pêlo para senhora 

102$165       "       " 

      "       " 1 baú c/ 20 dúzias de lenços de cassa e 
panino, 10 peças de garça riscada c/ 
80 varas, 6 peças de morim ou panino 
c/ 57 varas, 6 peças de ganga 
mesclada c/ 212 c.os, 2 peças de ganga 
esverdeada c/ 77 c.os 

27$468       " Ber.m ingl. 
Harmonia 

      " Ambrósio 
Joaquim 

1 baú c/ 24 peças de cassa c/ salpicos 
c/ 192 varas, 2 peças de panino 
ordinário c/ 57 varas 

13$800       "       " 

      " Diogo Christie 1 caixote c/ 36 chapéus de pêlo de 
seda 

14$400       " Galera ingl. 
Dulvick 

      " Inácio José de 
Melo 

1 baú  c/ 10 peças de lenços de garça 
c/ 150, 3 peças de cassa de linho c/ 20 
varas, 50 dúzias de lenços de cassa, 6 
peças de panino branco c/ 57 varas 

31$470       "       " 

      " Henrique Loyd 13 barris de cerveja c/ 45 almudes; 15 
@  de manteiga em barris; 6 cestas c/ 
19 @ de queijos; 2 embrulhos c/ 72 
serras grandes; 6 dúzias de cadeiras 
ordinárias; 6 camilas; 1 caixote c/ 31 
chapéus de pêlo de seda; 6 fardos c/ 
60 peças de baeta comum c/ 2.637 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de fustão fino 
c/ 214 c.os; 4 peças de fustão 
ordinário c/ 136 c.os; 8 peças de ganga 

408$934       " Ber.m ingl. (Non 
Parcil) 
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riscada c/ 244 c.os; 1 fardo c/ 10 peças 
de bombazina larga c/ 385 c.os; 2 
pacotes c/ 20 peças de chita fina c/ 
746 c.os; 1 pacote c/ 10 peças de chita 
entrefina c/ 373 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de chita grossa; 6 pacotes c/ 70 
peças de chita grossa c/ 2.240 c.os; 2 
pacotes c/ 27 peças de enrolados c/ 
358 varas, 7 peças de escórcia c/ 56 
varas; 1 barril c/ 1 @ de pólvora; 1 
caixote c/ 22 peças de panino de cores 
c/ 176 varas; 3 peças de enrolados c/ 
43 varas; 40 cortes de vestidos de 
cassa bordados para senhora, 10 cortes 
de vestidos de escórcia; 1 caixote c/ 30 
bules de folha; 12 castiçais de folha; 1 
caixote c/ 12 bandejas de 26 e 30 
polegadas, 24 bandejas de 8 e 26 
polegadas; 1 caixote c/ 36 chapéus de 
palha; 1 caixote c/ 36 barretinas de 
palha para senhora; 1 caixote c/ 36 
chapéus de palha; 1 caixote c/ 36 
barretinas de palha para senhora 

28 Fev.  Thomas Kenyon 1 caixote c/ 1 chapéu de castor para 
homem, 4 chapéus de castor para 
homem; 1 caixote c/ 3 chapéus de 
palha para senhora; 1 caixote c/ 6 
garrafas de vidro branco de meia 
canada; 1 piano forte 

23$180 Liverpool Escuna ingl., 
Tartar 

      " Guilherme 
Harding Read 

512 bandas de ferro c/ 782 @ emeia; 
40 molhos de vergalhão de fero c/ 702 
@; 30 molhos c/ 301 arcos de ferro 
para pipa; 10 canastras de loiça de pó 
de pedra 

123$062       "       " 

      "       " 275 sacas de arroz  c/ 1.431 @; 1500 
aduelas de pipa; 32 coiros em cabelo 

146$486 Maranhão  Ber.m ingl. 
Larck 

21 Mar. Thomas Hickling "varios e differentes generos" 323$944       (?) Galera (ingl.) 
Thomas 

      "       "       "      "      " 68$000       " Ber.m amer. 
Jason 

7 Abr.  Guilherme 
Brander Junior 

4 canastras de loiça de pó de pedra 16$000 Liverpool Chalupa ingl. 
(Ferebe) 

      " Thomas Hickling "varios e differentes generos" 118$880       (?) Ber.m amer. 
Jason 

18 Abr. António Rebelo 
de Carvalho 

1 paca c/ cobertores pequenos $320 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

1 baú c/ 7 peças de ganga de cores c/ 
281 c.os 

8$992       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

5 canastras c/ queijos c/ 10 @; 6 barris 
de pregos c/ 16 @ 

4$480       "       " 

      " Casimiro Brada 
& C.ia 

"muitos e differentes generos" 860$226       "       " 

25 Abr.       " "differentes generos"; 1 caixote c/ 
ferragens diversas 

320$364       "       " 

26 Abr. Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 10 peças de pano ordinário 
c/ 374 c.os; 4 fardos c/ 48 peças de 
baeta comum c/ 2.257 c.os; 1 fardo c/ 
14 peças de pano ordinário c/ 505 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano mais 
que ordinário c/ 474 c.os; 4 fardos c/ 

492$608       "       " 
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peças de pano fino c/ 204 c.os; 1 fardo 
c/ 6 peças de baeta comum c/ 596 c.os; 
1 fardo c/ 10 peças de pano ordinário 
c/ 498 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
ordinário c/ 209 c.os, 4 peças de pano 
entrefino c/ 90 c.os; 1 fardo c/ 22 
peças de pano ordinário c/ 652 c.os, 2 
peças de pano fino c/ 40 c.os; 1 baú c/ 
40 peças de panino ordinário c/ 384 
varas, 12 peças de durante, 75 dúzias 
de lenços de cassa ordinária; 1 fardo c/ 
43 peças de chita mais que ordinária; 1 
caixote c/ 24 chapéus de pêlo de seda, 
34 chapéus de pêlo falso 

27 Abr. Joaquim José 
Arnaud 

1 fardo c/ 6 peças de sarja preta 
ordinária, 6 peças de lila mais que 
ordinária, 144 lenços, 10 peças e cassa 
aberta c/ 80 varas; 3 barris c/ chumbo 
para caça c/ 20 @; 1 cx. e 1 barril c/ 
ferragem diversa; 8 barris de pregos c/ 
41 @ e meia 

68$880       "       " 

      " Cláudio Jardinê 38 canastras de pó de pedra; 2 caixotes 
c/ 180 chapéus grossos; 1 caixote c/ 12 
chapéus finos armados; 1 caixote c/ 48 
chapéus redondos pêlo de seda, 1 
caixote c/ 48 chapéus finos para 
senhora; 1 baú c/ 7 @ de bezerros para 
botas, 72 peles brancas; 300 panelas 
de ferro c/ 100 @ e meia; 1 barril c/ 96 
ferros para gomar 

234$432       "       " 

28 Abr. António Joaquim 
da Costa 

1 cx. c/ 30 peças de panino ordinário 
c/ 288 varas, 30 dúzias de lenços de 
escórcia, 10 dúzias de lenços de 
algodão, 20 dúzias de xales de cassa 
grossa; 1 cx. c/ 20 peças de chita 
entrefina c/ 746 c.os, 20 dúzias de 
lenços para algibeira 

81$060       "       " 

      " António José de 
Vasconcelos 

1 cx. c/ 60 peças de panino c/ 576 
varas, 40 dúzias de lenços de cassa de 
linho 

34$560       "       " 

      " Manuel Pacheco 2 cx.s c/ vária ferragem ordinária; 24 
barros c/ chumbo para caçar c/ 42 @ 

150$336       "       " 

      " António Joaquim 
de Sousa 

1 baú c/ 50 peças de escórcia c/ 
salpicos c/ 400 varas 

32$000       "       " 

2 Mai. António 
Rodrigues da Paz 

1 fardo c/ 4 peças de baeta mais que 
ordinária; 1 baú c/ 15 peças de panino 
de cores c/ 144 varas, 10 peças de 
panino branco c/ 96 varas 

23$360       "       " 

      " Thomas Hickling "varios e differentes generos" 207$700 Boston Escuna (amer.) 
Sally 

5 Mai. Diogo Cockburn 1 fardo c/ 48 peças de durante comum, 
2 peças de durante rosa 

40$320 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

      " António Correia 
Bettencourt 

8 barris c/ 40 dúzias de garrafas de 
cerveja 

4$800       "       " 

25 Mai. João José de 
Sousa (e outros) 

10.260 peles; 6.650 meios de sola; 220 
caras de açúcar; 46 meias caras de 
açúcar; 1.175 vaquetas; 11 barris de 
mel c/ 51 almudes; 1 surrão e 10 sacas 
de arroz c/ 52 @; 20 sacas de algodão 
c/ 49 @; 21 fechos, 28 barris e 28 cx.s 

2:379$128 Pernambuco  Ber.m port. 
Europa 
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de açúcar branco c/ 1.187 @; 84 
caixotinhos de doce c/ 14 @; 9 sacas 
de café c/ 32 @; 10 barricas, 3 
caixotes, 1 surrão e 13 cx.s de açúcar 
mascavado c/ 573 @; 66 pipas e 1 
barril c/ faltas c/ 1.040 almudes; 765 
aguilhadas; 57 paus  

2 Jul. Ivens & Burnett 1 fardo c/ 13 peças de baeta comum c/ 
572 c.os; 1 fardo c/ 13 peças de baeta 
comum c/ 578 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão comum c/ 397 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baetão comum c/ 
480 c.os; 1 fardo c/ 5 peças de pano 
ordinário c/ 233 c.os, 5 peças de pano 
entrefino c/ 220 c.os; 1 fardo c/ 5 
peças de pano ordinário c/ 262 c.os; 5 
peças de pano entrefino c/ 205 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de casimira comum c/ 
274 c.os, 3 peças de panino fino c/ 81 
c.os; 1 baú c/ 2 peças de pele de diabo 
c/ 164 c.os, 6 peças de bombazina c/ 
256 c.os, 3 peças de casimira comum 
c/ 93 c.os; 1 baú c/ 20 peças de 
bombazina c/ 880 c.os; 1 baú c/ 40 
peças de panino c/ 384 varas; 1 baú c/ 
9 peças de pele de diabo c/ 752 c.os, 6 
peças de bombazina c/ 254 c.os; 1 
caixote c/ 40 peças de durante comum; 
1 caixote c/ 24 peças de lila 

408$352 Londres Galera amer. 
Catarina 

3 Jul. Cláudio Jardinê 1 fardo c/ 7 peças de pano ordinário c/ 
482 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de pano 
ordinário c/ 484 c.os; 1 fardo c/ 1 peça 
de casimira comum c/ 58 c.os, 10 
peças de pano entrefino c/ 85 c.os, 2 
peças de pano fino c/ 54 c.os, 4 peças 
de pano superfino c/ 101 c.os; 1 fardo 
c/ 1 peça de pano superfino c/ 129 
c.os, 1 peça de pano escarlate c/ 29 
c.os, 2 peças de pano entrefino c/ 89 
c.os, 1 peça de casimira c/ 48 c.os; 6 
fardos c/ 60 peças de baeta  comum c/ 
2.640 c.os; 1 fardo c/ 24 cobertores 
grandes, 48 cobertores pequenos; 1 
fardo c/ 6 peças de baeta comum c/ 
277 c.os; 1 fardo c/ 72 pares de luvas 
de casimira, 5 dúzias de peles de 
cordovão de lustro; 1 caixote c/ 10 
resmas de papel comum; 1 “bala” c/ 
38 resmas de papel; 1 baú c/ 4 peças 
de cetineta c/ 189 c.os; 1 peça de 
ganga de cor c/ 70 c.os, 1 peça de 
fustão branco acolchoado fino c/ 40 
c.os, 11 peças de fustão branco fino c/ 
264 c.os; 1 caixote c/ 24 peças de 
ganga de cores c/ 852 c.os, 9 peças de 
pele do diabo c/ 576 c.os, 6 peças de 
cetineta c/ 400 c.os; 4 peças de belbute 
c/ 340 c.os, 2 peças de belbutina c/ 
133 c.os, 6 dúzias de lenços grossos 
para tabaco; 1 caixote c/ 36 chapéus 

751$837       "       " 
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pêlo de seda; 1 caixote c/ 43 peças de 
durante comum, 10 peças de lila 
entrefina; 1 caixote c/ 12 grosas de 
botões amarelos para casaca, 6 grosas 
de botões para veste; 1 caixote c/ 3 
barretinas de palha ordinária para 
senhora; 20 cascos c/ azeite de peixe 
c/ 2.699 canadas; 31 barris de pregos 
c/ 387 @ 

7 Jul.       " 19 baús c/ 1.140 peças de chita muito 
ordinária c/ 42.560 c.os; 3 baús c/ 150 
peças de enrolados estreitos c/ 3.360 
varas 

781$760 Madeira 
(via) 

Ber.m (ingl.) 
Guerreiro 

      " Guilherme 
Brander 

389 panelas de ferro c/ 155 @ 19$892       "       " 

13 Jul. Diogo Cockburn 1 caixote c/ 1 alcatifa mediana, 2 
alcatifas para besta, 2 dúzias de garfos 
e facas cabo de pau, 6 castiçais de 
casquinha ordinários 

2$820 Londres Galeota ingl. 
Dulvick 

24 Jul. Manuel da 
Cunha Leite de 
Bettencourt ( e 
outros) 

5 cx.s e 3 fechos de açúcar branco c/ 
238 @; 15 cx.s açúcar mascavado c/ 
519 @; 1.521 meios de sola; 3 sacas 
de café c/ 6 @; 109 vaquetas; 94 
pedaços de pedra de amolar; 2 sacas 
de arroz c/ 7 @; 400 aguilhadas; 2 
pipas pequenas de aguardente c/ 30 
almudes; 29 meias caras de açúcar; 21 
eixos; 1 saca de algodão c/ 3 @ 

434$488 Baía  Ber.m port. 
Conceição 

1 Ago. Thomas Hickling 50.000 pés de tabuado; 28 caixotes c/ 
26@ de velas de espermacete; 3 sacas 
c/ 7 @ de pimenta 

136$640 Boston Escuna amer. 
Morning 

4 Ago. João José de 
Sousa ( e outros) 

5.813 peles; 5.701 meios de sola; 74 
caras de açúcar; 15 sacas, 1 barril e 1 
embrulho c/ 48 @ e meia de algodão 
em pluma; 19 sacos, 7 barricas e 4 
surrões de arroz c/ 210 @; 793 
vaquetas; 19 paus e 36 tábuas; 50 
eixos; 42 cx.s , 18 fechos e 16 barris 
de açúcar branco c/ 1.843 @; 10 cx.s, 
9 barris e 1 fecho de açúcar 
mascavado c/ 888 @; 24 aguilhadas; 4 
barris de goma c/ 15 @; 5 surrões, 1 
barril, 1 caixote e 1 embrulho c/ 37 @ 
de cera amarela; 45 bezerros; 1 
caixote de doce c/ 8 @; 1 negra 
Joaquina; 1 moleque António; 69 
pipas de aguardente c/ faltas c/ 1.173 
almudes; 15 barris de mel c/ 60 
almudes 

2:466$054 Pernambuco  Galera port. 
Flora  

31 Ago. Cláudio Jardinê 10 baús c/ 600 peças de chita grossa c/ 
22.400 c.os 

358$400 Madeira 
(via) 

Ber.m port. Flor 
de Lisboa 

      " Thomas Hickling 26 cascos de azeite de peixe c/ 240 
almudes; 4 cascos de genebra c/ 60 
almudes 

172$800 Faial  
(via) 

Ber.m amer. Jane

      " Pedro Borges 2 cx.s c/ 1 realejo e seus pertences 10$000 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

      " Bernardo 
António 

1 cx. c/ 1 piano forte 20$000       "       " 

22 Set. João Perone 31 canastras pequenas de loiça de pó 
de pedra; 2 canastras c/ 24 vidros 

379$264       "       " 
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grandes de quatro folhas; 6 canastras 
c/ 60 vidros; 3 pipas c/ 120 resmas de 
papel; 30 livros ordinários para 
escritório; 1 cx. c/ 2 relógios de 
parede; 9 dúzias de paus para bastões; 
30 tesouras ordinárias para velas; 14 
dúzias de tesouras ordinárias para 
costura; 24 dúzias de navalhas 
ordinárias; 180 cx.s de folha para rapé; 
24 óculos de algibeira de ver ao longe; 
4 barris de pregos c/ 103 @; 4 caixotes 
c/ 2.120 vidros de meia folha; 3 
caixotes c / 600 vidros de folha; 1 
barrica c/ 126 escovas de pó para 
casas; 1 barrica c/ 58 escovas de 
banca, 112 escovas para casa; 4 barris 
c/ pregos c/ 109 @; 3 embrulhos c/ 2 
engenhos ou moinhos para milho e 
trigo; 16 casacos de ganga; 22 calças 
de ganga; 30 coletes de fustão pintado 

23 Set. José Gomes de 
Carvalho 

1 baú c/ 10 peças de cassa ordinária c/ 
80 varas, 10 peças de cassa bordada c/ 
80 varas, 9 peças de escórcia c/ 120 
varas, 2 peças c/ 83 lenços 
marotinhos, 1 peças c/ 12 xales, 15 
peças c/ 120 lenços finos para rapé, 24 
marroquins pretos, 2 chapéus 
armados; 1 baú c/ 21 peças de durante 
comum, 2 peças de casimira c/ 32 
c.os; 1 caixote c/ vária ferragem 

72$440       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

2 barris de chumbo para caça c/ 14 @; 
1 barril c/ 10 milheiros de broxas para 
sapateiro; 24 dúzias e limas sortidas; 1 
barril c/ 2 moinhos para café; 12 barris 
de pregos c/ 72 @; 12 barris c/ 40 
dúzias de copos de meio quartilho; 14 
dúzias de copos de quartilho; 2 cx.s c/ 
400 folhas de flandres; 1 caixote c/ 50 
pedras de quarto para escrever; 1 
caixote c/ 6 resmas de papel comum; 1 
fardo c/ 10 peças de baeta comum c/ 
551 c.os, 6 peças de durante comum; 1 
fardo c/ 1 peça de riscado para colchão 
c/ 93 c.os, 1 peça de tapetes c/ 69 c.os; 
1 fardo c/ 6 peças de baetão comum c/ 
273 c.os, 1 peça de (trainel) c/ 45 c.os; 
1 caixote c/ 6 peças de lila; 1 peça de 
belbutina c/ 36 c.os, 48 pares de luvas 
de camurça, 16 arráteis de alfinetes, 
120 tesouras para velas, 120 pratos 
para tesouras, 12 lenços de seda preta, 
23 grosas de cadarço estreito de lã; 1 
caixote c/ 50 chapéus mais que 
ordinários; 1 caixote c/ 25 chapéus 
finos, 25 chapéus grossos; 1 caixote c/ 
50 chapéus de pêlo falso; 1 caixote c/ 
50 chapéus ordinários; 1 caixote c/ 4 
peças de volante c/ 146 c.os, 50 
milheiros de anzóis, 1 @ de fio de 
vela 

169$940       "       " 
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      " Guilherme 
Brander 

134 bandas de ferro e vergalhão c/ 275 
@ e 18 libras 

27$555       "       " 

      "       " 64 barris de roxo terra c/ 54 @; 32 
barris de alvaiade grossa c/ 24 @; 1 
bilha de aguarrás c/ 5 canadas e meia 

15$416       "       " 

      "       " 1 fardo c/ 16 peças de baeta comum c/ 
877 c.os; 1 fardo c/ 16 peças de baeta 
comum c/ 847 c.os; 22 cascos de 
azeite de peixe c/ 407 almudes; 1 
pacote de barbante c/ 3 @; 1 barril c/ 
chumbo para caça c/ 3 @; 5 barris c/ 
pregos c/ 50 @ 

167$728       "       " 

24 Set. Cláudio Jardinê 180 pacotes de linho c/ 753 @ e 30 
libras; 1 caixote c/ 72 chapéus 
ordinários; 1 caixote c/ 72 chapéus de 
palhinha; 1 baú c/ 12 dúzias de 
chinelas de pelica para senhora; 1 
fardo c/ 48 alcatifas pequenas; 1 cx. c/ 
72 chapéus ordinários; 1 cx. c/ 72 
chapéus pêlo falso; 1 cx. c/ 36 chapéus 
ordinários para rapaz; 1 baú c/ 26 
dúzias de coletes feitos de musselina; 
1 baú c/ 33 durantes e baetas comuns; 
1 caixote c/ 20 peças de durante 
comum; 20 bilhas c/ óleo c/ 40 
canadas; 1 baú c/ 20 durantes comuns; 
1 caixote c/ 75 grosas de botões 
sortidos; 2 barris c/ chumbo para caça 
c/ 60 @; 2 fardos c/ 6 peças de 
veludilho c/ 224 c.os, 2 peças de 
serafina escarlate c/ 333 c.os; 1 fardo 
c/ 9 peças de baeta c/ 395 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de baeta c/ 350 c.os, 1 peça 
de baeta escarlate c/ 43 c.os; 1 fardo c/ 
9 peças de baeta comum c/ 394 c.os; 1 
fardo c/ 9 peças de baeta comum c/ 
392 c.os, 1 peça de baeta escarlate c/ 
44 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de baeta 
comum c/ 351 c.os, 1 peça de baeta 
escarlate c/ 44 c.os; 1 fardo c/ 9 peças 
de baetão comum c/ 395 c.os; 1 fardo 
c/ 9 peças de baeta comum c/ 395 c.os; 
1 fardo c/ 6 peças de baetão comum c/ 
384 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de baetão 
c/ 128 c.os, 4 peças de baetilha c/ 183 
c.os; 1 fardo c/ 9 peças de pano grosso 
c/ 233 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de pano 
grosso c/ 238 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de pano mais que ordinário c/ 241 
c.os, 1 peça de pano entrefino c/ 53 
c.os, 1 peça de casimira comum c/ 56 
c.os, 1 peça de casimira escarlate c/ 40 
c.os; 3 fardos c/ 24 peças de pano 
ordinário c/ 1.128 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de pano grosso c/ 41 c.os; 200 
panelas de ferro c/ 96 @; 28 barris c/ 
pregos c/ 270 @ 

753$667       "       " 

25 Set. Ivens & Burnett 1 cx. c/ 72 chapéus grossos; 1 cx. c/ 36 
chapéus pêlo falso; 1 cx. c/ 36 chapéus 
castor finos 

23$040       "       " 
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      " António Joaquim 
de Sousa 

1 cx. c/ 24 chapéus redondos pêlo de 
seda, 6 chapéus armados, 12 chapéus 
redondos; 1 cx. c/ 36 chapéus 
ordinários, 6 chapéus armados; 1 cx. 
c/ 36 chapéus redondos ordinários; 1 
baú c/ 720 varas de cordão de baeta 
para botas, 260 varas de cadarço de 
linho para botas, 6 peças de ganga 
azul c/ 106 c.os, 1 peça de ganga 
riscada c/ 32 c.os; 4 peças de 
bombazina c/ 169 c.os, 10 peças de 
chita entrefina c/ 373 c.os 

65$728       "       " 

      " António José 
Vasconcelos 

1 cx. c/ 63 peças de chita c/ 1.978 
c.os; 1 cx. c/ 30 peças de cassa riscada 
c/ 240 varas, 240 lenços de cassa de 
linho; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
comum c/ 300 c.os; 1 fardo c/ 2 
retalhos de pano fino c/ 26 c.os 

81$282       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 10 peças de lona ordinária; 
1 baú c/ 40 peças de chita ordinária c/ 
1.493 c.os, 4 peças de panino 
ordinário c/ 38 varas, 8 peças c/ 96 
lenços de cassa entrefina; 1 baú c/ 9 
peças de bombazina larga c/ 392 c.os, 
120 lenços c/ cercadura de cor; 1 baú 
c/ 24 peças de lenços de cassa 
entrefina, 120 lenços marotinhos, 30 
peças de panino branco ordinário c/ 
288 varas; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
comum c/ 447 c.os, 2 peças de baetão 
comum c/122 c.os 

113$212 (Londres) Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

3 Out. António 
Rodrigues da Paz 

1 pacote c/ 4 peças de fustão de cores 
c/ 94 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
azul c/ 460 c.os 

24$080       "       " 

      " Manuel da 
Cunha Leite 
Bettencourt 

1 baú c/ 30 cafeteiras de folha; 1 baú 
c/ 14 cafeteiras, 1 resma de papel 
comum; 1 baú c/ 4 peças de belbute 
preto c/ 168 c.os, 2 peças de belbutina 
c/ 65 c.os, 4 peças de bombazina c/ 
160 c.os, 2 peças de garça  branca c/ 
80 varas; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
superfino c/ 32 c.os, 6 peças de 
durante; 1 baú c/ 2 peças de fustão c/ 
46 c.os, 8 peças de bombazina c/ 330 
c.os, 12 peças c/ 96 lenços de cores; 1 
fardo c/ 5 peças de baetão c/ 230 c.os; 
1 fardo c/ 5 peças de baetão comum c/ 
316 c.os; 1 caixote c/ 2 aparelhos de 
chá, 1 lampião de metal amarelo para 
escada; 1 caixote c/ 36 chapéus 
grossos, 36 chapéus pêlo falso; 1 
caixote c/ 24 chapéus pêlo falso, 24 
chapéus pêlo de seda, 12 chapéus pêlo 
de seda; 1 caixote c/ 84 chapéus 
grossos; 1 barril c/ 2 @ de chumbo 
para caça; 1 caixote c/ 3 chapéus de 
castor para senhora; 1 caixote de 
chapéus para menino; 1 caixote c/ 
chapéus armados para homem; 4 
bandas de ferro c/ 11 @; 1 caixote c/ 3 

181$377       "       " 
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toucas para senhora, 1 lampião c/ 
manga de vidro, 2 pares de meias de 
laia, 4 pares de meias de algodão, 1 
xale de algodão; 1 baú c/ 16 peças de 
panino de cores c/ 121 varas, 2 peças 
c/ 24 lenços de cassa ordinária, 1 peça  
de escórcia c/ 9 varas, 2 peças c/ 16 
lenços grossos de cores; 1 baú c/ 22 
peças de chita c/ 821 c.os, 16 peças de 
panino branco c/ 96 varas, 20 lenços 
de cassa branca, 48 pares de meias de 
algodão, 2 peças de ganga riscada c/ 
64 c.os; 1 baú c/ 12 cortes de botas de 
canhão; 1 embrulho c/ 3 bandejas de 
26 a 28 polegadas; 12 @ de ferro 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

8 fardos c/ 97 peças de baeta cor 
comum c/ 4.006 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de baetão c/ 252 c.os, 6 peças de 
pano ordinário c/ 181 c.os, 1 peça de 
pano superfino c/ 22 c.os; 1 fardo c/ 
12 peças de pano ordinário c/ 374 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano mais 
que ordinário c/ 272 c.os, 3 peças de 
pano ordinário c/ 90 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de pano mais que ordinário c/ 
416 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
superfino c/ 44 c.os, 2 peças de pano 
fino c/ 40 c.os, 2 peças de casimira c/ 
42 c.os; 1 fardo c/ 18 peças de 
droguete; 7 baús, 5 cx. s, 59 barris, 1 
caixote e 1 barrica c/ "muitas e 
diversas mercadorias e assim mais 
trezentas e oitenta e tres bandas de 
ferro, e cento e sete arcos de ferro p.a 
tonel"; 1 fardo c/ 12 baetas 

662$994       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

1 fardo e 2 cx.s c/ "diverças 
mercadorias" 

134$608       "       " 

      " Francisco 
António Soares 

3 baús, 1 cx., 1 embrulho c/ "diverças 
mercadorias" 

63$880       "       " 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 689 dos Direitos Reais, 1810. 
 

QUADRO XII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1811 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

2 Jan. António Rebelo 
de Carvalho 

1 baú c/ 20 peças de chita ordinária c/ 
746 c.os, 10 peças de garça branca e 
fina c/ 80 varas, 10 peças de cassa fina 
c/ 80 varas; 1 baú c/ 2 peças de panino 
de cores c/ 19 varas, 12 peças de 
ganga de cores c/ 433 c.os, 1 peça de 
riscado para cama c/ 96 c.os, 12 lenços 
de cassa branca, 8 lenços de cassa 
branca; 1 cx. c/ 12 chapéus pêlo falso, 
24 chapéus grossos, 12 chapéus pêlo 
falso, 12 chapéus pêlo de seda; 1 baú 
c/ 10 peças de escórcia branca c/ 80 
varas, 10 molhos de barbante c/ 1 @, 2 
peças de durante, 500 agulhas 
compridas; 1 cx. c/ 6 ferros de 

85$494 Londres Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 
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engomar, 10 arráteis de arame para 
pescar, 24 facas e garfos cabo de osso, 
12 facas e garfos de melhor qualidade; 
10 grosas de botões de metal para 
veste; 1 cx. 24 chapéus pêlo falso, 12 
chapéus pêlo de seda; 1 cx. c/ 36 
chapéus grossos; 1 cx. c/ 24 chapéus 
pêlo falso, 12 chapéus pêlo de seda; 1 
cx. c/ 1 aparelho de chá ordinário 

      " Gabriel António 1 cx. c/ medicamentos 4$400       "       " 
      " Joaquim José 

Martins 
1 baú c/ 1 peça de bombazina c/ 42 
c.os, 1 peça de lila c/ 40 c.os, 400 
varas de cadarço preto de lã, 16 
milheiros de agulhas, 5 grosas de 
vidros para relógio, 24 lenços 
encarnados ordinários, 24 lenços de 
cassa entrefina, 1 peça de panino de 
cor c/ 9 varas; 1 cx. c/ 72 chapéus 
grossos; 1 cx. c/ 76 chapéus, 3 
chapéus de castor; 1 cx. c/ 4 grosas de 
canivetes, 12 grosas de navalhas, 50 
grosas de botões amarelos para vestia, 
2 grosas de botões amarelos para 
casaca; 7 barris c/ 14 @ de chumbo 
para caça 

91$686       "       " 

      " Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 baú c/ 9 peças de bombazina c/ 377 
c.os, 1 corte de pano superfino c/ 3 
c.os, 1 corte de casimira c/ 3 c.os; 1 
baú c/ 4 peças de panino branco c/ 38 
varas, 3 bombazinas c/ 130 c.os, 20 
chitas ordinárias c/ 746 c.os 

37$028       "       " 

3 Jan. Pedro José de 
Sousa 

5 barris de alcatrão; 1 barrica de azeite 
de peixe c/ 100 canadas 

5$500 Boston Ber.m port. 
Europa 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

30 caixotes c/ 30 @ de velas de sebo; 
14 barris de farinha c/ 84 @; 1.000 
aduelas de pipa; 12 caixotes de 
bacalhau c/ 40 @; 13 barris de arroz c/ 
87 @; 12 barris de azeite de peixe c/ 
52 almudes; 32 barris de breu; 12 
barris de alcatrão; 60.000 pés de 
tabuado; 12 madres 

187$672       "       " 

      " José da Silva 10 barris de alcatrão 3$000       "       " 
4 Jan. Fernandes & 

Sousa 
1 fardo c/ 8 peças de panino ordinário 
c/ 306 c.os, 4 peças de pano mais que 
ordinário c/ 142 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças  de pano mais que ordinário c/ 
300 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
cor comum c/ 542 c.os, 1 fardo c/ 6 
peças de baeta comum c/ 540 c.os; 1 
fardo c/ 12 peças de baetões comuns c/ 
600 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baeta c/ 
516 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baeta c/ 
529 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de 
droguete castor  preto c/ 252 c.os  

200$812 Londres Escuna ingl. 
Zefir 

      "       " 84 peças de baeta cor comum c/ 3.864 
c.os; 1 fardo c/ 7 peças de pano mais 
que ordinário c/ 192 c.os; 4 peças de 
pano superfino c/ 80 c.os; 1 fardo c/ 
12 peças de pano ordinário c/ 353 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 

385$264       " Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 
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ordinário c/ 346 c.os; 1 fardo c/ 20 
peças de pano ordinário c/ 628 c.os; 1 
baú c/ 27 peças de durantes comuns; 1 
baú c/ 16 peças de durante, 2 peças de 
volante ordinário c/ 40 varas; 1 baú c/ 
27 peças de durante comum; 1 caixote 
c/ 24 chapéus pêlo de seda, 48 
chapéus pêlo falso; 1 caixote c/ 96 
chapéus grossos; 1 caixote c/ 96 
chapéus grossos; 2 barris c/ 2 @ de 
sapatos 

      " André Adam 1 caixote c/ 30 peças de lila ordinária, 
12 peças de durante; 13 barris de 
pregos c/ 67 @ 

62$800       " Escuna ingl. 
Zefir 

5 Jan. Guilherme 
Brander 

211 panelas de ferro c/ 65 @; 2 barris 
de óleo de linhaça c/ 96 canadas; 22 
cestos c/ garrafas de azeite de oliveira 
c/ 60 canadas; 1 barril c/ 125 dúzias de 
facas para sapateiro; 1 fardo c/ 20 
resmas de papel pardo 

27$360       " Ber.m ingl. Fox 

      " Cláudio Jardinê 1 fardo c/ 5 peças de pano ordinário c/ 
116 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
c/ 560 c.os; 1 baú c/ 5 peças de 
durante comum, 4 peças de fustão 
branco muito ordinário c/ 229 c.os 

19$277       " Ber. ingl. João & 
Maria     

      " José Gomes de 
Carvalho 

1 fardo c/ 5 peças de baeta comum 
avariada c/ 179 c.os; 1 fardo c/ 3 @ de 
fio de vela 

9$955       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

6 barris de azeite de peixe c/ 78 
almudes 

37$440       " Escuna ingl. 
Sisters 

      " João Nesbit 1 barril c/ 5 dúzias de garrafas de 
cerveja 

$600       " Escuna ingl. 
(Watt) 

      " Ivens & Burnett 13 barris de pregos c/ 83 @; 385 
bandas de ferro c/ 551 @; 1.800 arcos 
de ferro para pipa 

89$980       " Escuna ingl. 
Sisters 

7 Jan. Diogo Cockburn 8 barris de pregos c/ 70 @; 1 cx. c/ 
formas para velas; 1 baú c/ 24 pares de 
meias de algodão, 6 alcatifas de besta 
ordinárias; 1 fardo c/ 9 peças de baeta 
cor comum c/ 487 c.os, 1 peça de 
baeta rosa c/ 54 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de baeta comum c/ 483 c.os, 1 
peça de baeta cor de rosa c/ 53 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baeta comum c/ 
540 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
comum c/ 542 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta c/ 547 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de baeta c/ 483 c.os, 1 peça de 
baeta rosa c/ 64  c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta comum c/ 541 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baeta c/ 549 c.os; 
1 fardo c/ 10 peças de baeta c/ 538 
c.os; 1 fardo c/ 60 peças de durante 
comum 

339$040       " Escuna ingl. 
Zefir 

      " Guilherme 
Brander 

1.500 panelas de ferro c/ 691 @; 24 
canastras pequenas c/ loiça de pó de 
pedra 

174$848       " Escuna ingl. 
Watt 

      "       " 53 moios de sal 25$440       "       " 
      "       " 1 fardo c/ 10 peças de baetas comuns 

c/ 450 c.os; 1 peça de baetão c/ 60 
68$760       " Escuna ingl. 

Sisters 
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c.os; 1 fardo c/ 30 peças de durante 
comum, 4 baetões comuns c/ 112 c.os, 
2 peças de panos finos c/ 50 c.os; 1 
fardinho c/ 6 peças de serafina 
escarlate c/ 200 c.os 

      "       " 10 sacas de biscoito c/ 30 @; 12 peças 
de cabos c/ 20 @ 

7$000       (?) Chalupa ingl. 
General Small 

8 Jan. Jacinto Inácio 
Silveira 

44 canastras loiça pó de pedra; 24 
canastras c/ 600 dúzias de garrafas 
pretas; 300 panelas de ferro c/ 148 @, 
100 caçarolas de ferro c/ 18 @ 

209$648 Londres Ber.m ingl. João 
& Maria 

      " Thomas Kenyon 13 caixotes c/ 78 dúzias de garrafas de 
vinho; 8 barris c/ 54 dúzias de garrafas 
de cerveja 

41$296       " Chalupa ingl. 
Eliza 

      "       " 2 pianos fortes inferiores 20$000       " Ecuna ingl. 
Helena 

12 Jan.       " 600 panelas de ferro c/ 351 @ 44$928       "       " 
16 Jan. João Venâncio (e 

outros) 
2 barris c/ queijos c/ 6 @ e 14 arráteis; 
1 barril c/ queijos c/ 2 @; 3 barris de 
arenques; 1 barril c/ queijos c/ 2 @; 1 
barril de arenques 

3$204       " Escuna ingl. 
Shark 

25 Jan. André Adam 2 barris c/ pregos c/ 15 @; 51 @ de 
peixe pau; 4 caixotes de salmão de 
fumo c/ 3 @; 5 barris de manteiga c/ 
10 @; 10 barris c / 720 garrafas de 
cerveja; 3 barricas de vidros de 
diferentes qualidades; 10 barricas de 
cerveja c/ 120 almudes; 10 barris de 
dobrada de moura; 1 barril c/ 60 
frasquinhos de tinta para botas; 2 
barris c/ 1.000 arcos de pau para 
pipas; 100 panelas de ferro c/ 53 @; 2 
caixotes c/ "diferentes mercadorias" 

203$016       " Escuna ingl. 
Providência 

29 Jan. Ivens & Burnett 6 pipas de aguardente c/ 120 almudes 43$200 Gibraltar Ber.m ingl. John 
      " Thomas Kenyon 6 moios de batata; 2 caixotes c/ 

"diversa fazenda" avariada  
54$723 (Londres) Chalupa ingl. 

Eliza 
13 Fev. Dr. João Nesbit 3 canastras c/ botijas de tinta para 

botas; 1 varanda de ferro c/ 10 @ 
2$180 Londres Escuna ingl. 

Izabel 
1 Mar. Diogo Cockburn 1 fardo c/ 12 peças de pano ordinário 

c/ 538 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
baetões comuns; 1 fardo c/ 7 peças de 
panos ordinários c/ 313 c.os, 6 peças 
de pano ordinário avariado c/ 214 c.os 

133$840       " Ber.m ingl. 
Paquete de 
Londres 

5 Mar. Guilherme 
Brander Junior  

1 cx. c/ 15 peças de lila ordinária; 1 
fardo c/ 3 peças de pano ordinário c/ 
122 c.os, 1 peça de pano mais que 
ordinário c/ 48 c.os, 2 peças de pano 
fino c/ 61 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de 
pano rei ordinário; 1 peça de panino 
fino c/ 16 varas, 1 peça de veludilho c/ 
45 c.os, 1 peça de belbutina c/ 64 c.os, 
2 peças de musselina c/ 58 c.os. 2 
peças de baeta c/ 92 c.os 

67$062       " Escuna ingl. 
Providência     

      " António Joaquim 
da Costa 

1 baú c/ 25 peças de chita grossa c/ 
933 c.os; 1 baú c/ 240 lenços de cassa 
ordinária, 10 peças c/ 90 varas de 
panino ordinário, 60 peças de cassa c/ 
480 varas; 1 baú c/ 20 peças de lenços 
marotinhos c/ 240, 31 dúzias de lenços 
c/ 280 lenços para tabaco,  20 dúzias 

77$020       " Escuna ingl. 
Argo 
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c/ 240 lenços de escórcia, 10 peças de 
cassa mais que ordinária c/ 80 varas 

6 Mar. Thomas Hickling 195 caixotinhos de arenques de fumo; 
2 caixotinhos c/ queijos c/ 2 @; 10 @ 
de bacalhau 

9$144 ( Londres) Escuna amer. 
Ansen 

      " Alexander Man 1 barril c/ frasquinhos de "molho para 
peixe, mostarda, escabeche e outras 
miudezas"; 8 barris c/ 600 garrafas de 
cerveja; 1 cx. c/ 24 chapéus pêlo falso 

12$320 Londres Escuna ingl. 
Argo 

7 Mar. Joaquim José 
Arnaud 

1 cx. de arame c/ 2 @; 1 cx. c/ 9 peças 
de cassa aberta c/ 72 varas, 2 peças de 
escomilha preta c/ 33 varas; 6 barris 
de pregos c/ 96 @ 

23$378       "       " 

      " André Adam 2 cx.s c/ 144 chapéus 23$040       "       " 
      " Guilherme 

Brander 
4 cx.s c/ 164 peças de chita ordinária 
c/ 6.122 c.os; 4 cx.s c/ 164 peças de 
chita muito ordinária c/ 6.122 c.os, 1 
cx. c/ 26 peças de ganga de cores c/ 
1.074 c.os, 10 peças de ganga de cores 
c/ avaria c/ 413 c.os; 1 cx. c/ 40 peças 
de cassa de riscas c/ 320 varas, 10 
peças de cassa ordinária bordada de 
agulha c/ 56 varas, 10 peças de cassa 
lisa ordinária c/ 80 varas, 8 peças de 
guingão ordinário c/ 296 c.os 

358$372       "       " 

9 Mar. António Rebelo 
de Carvalho 

1 baú c/ 2 peças de fustão branco c/ 
165 c.os, 1 peça de fustão c/ 81 c.os, 3 
peças de panino c/ 57 varas, 84 lenços 
de panino c/ cercadura, 4 peças de 
ganga de cores c/ 298 c.os; 1 baú c/ 2 
peças de fustão branco ordinário c/ 
162 c.os; 1 peça de fustão acolchoado 
c/ 45 c.os, 2 peças de fustão 
acolchoado de menor qualidade c/ 77 
c.os, 4 peças de panino ordinário c/ 76 
varas, 2 peças de chita superfina c/ 64 
c.os, 209 lenços c/ cercadura, 6 peças 
de chita ordinária c/ 224 c.os, 5 peças 
e chita mais que ordinária c/ 224 c.os; 
1 baú c/ 3 peças de panino ordinário c/ 
55 varas, 6 peças de panino fino c/ 55 
varas, 2 peças de riscadinho fino c/ 32 
c.os, 2 peças de garça branca c/ 16 
varas, 6 peças de panino entrefino c/ 
96 varas, 1 peça de fustão entrefino c/ 
82 c.os, 1 peça de riscado grosso c/ 
102 c.os, 1 peça de pano rei c/ 10 
varas, 2 peças de chita fina c/ 74 c.os; 
1 baú c/ 28 xales brancos de cassa 
bordada, 6 xales brancos de melhor 
qualidade, 2 xales menores, 10 peças 
de garça c/ 80 varas, 372 lenços 
marotinhos, 1 par de castiçais de 
casquinha c/ prato e tesoura, 1 
galheteiro, 12 barquinhas para pão, 8 
bandejas de 8 a 20 polegadas; 1 barril 
c/ 1 trem de chá ordinário completo 

105$284       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

12 barris de pregos c/ 100 @ 16$000       "       " 

11 Mar. João Perone 3 caixotes c/ vidros de diferentes 20$000       "       " 
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qualidades 
12 Mar. Guilherme 

Brander 
4 quartolas de vinho c/ 30 almudes; 7 
caixotes c/ 288 garrafas de vinho c/ 10 
almudes; 4 caixotes c/ 144 garrafas de 
cerveja 

5$040 Cadiz Chalupa ingl. 
General Small 

14 Mar. Thomas Hickling 2 barris de pregos c/ 8 @; 8.000 pés de 
tabuado 

15$680 Boston Escuna amer. 
Rachel 

      " Thomas Kenyon 291 bandas de ferro c/ 337 @ 33$700 Londres Escuna ingl. 
Argo 

      " Jacinto José 
Machado ( e 
outros) 

166 pipas e 23 barris de aguardente c/ 
3.032 almudes; 3.368 meios de sola; 3 
sacas c/ café c/ 8 @ e 20 arráteis; 3 
eixos, 4 paus de sicupira, 1 tábua de 
costado; 394 aguilhadas; 4.771 peles; 
961 vaquetas; 360 cordas; 22 cx.s e 16 
barris de açúcar branco c/ 1.064 @; 12 
cx.s e 13 barris de açúcar mascavado 
c/ 670 @; 19 barris de mel c/ 75 
almudes; 21 caras de açúcar c/ 21 @; 
1 barril de arroz c/ 6 @; 1 fecho de 
açúcar branco c/ 9 @; 2 sacas de 
algodão em pluma c/ 1 @ e meia 

2:340$038 Brasil Galera port. Mãe 
de Deus 

9 Abr. Guilherme 
Brander 

3 caixotes c/ 74 peças de bombazina c/ 
3.157 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de 
baeta avariada c/ 765 c.os; 1 fardo c/ 
15 peças de baeta c/ 763 c.os; 1 fardo 
c/ 20 peças c/ 1.055 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano ordinário c/ 469 c.os; 
30 peças de durante comum; 1 fardo c/ 
10 peças de pano mais que ordinário c/ 
469 c.os 

296$924 Londres Escuna ingl. 
Fama 

20 Abr.       " 1 fardo c/ 10 peças de pano mais que 
ordinário c/ 457 c.os, 10 peças de 
baetão c/ 362 c.os; 1 fardo c/ 15 peças 
de baeta comum c/ 756 c.os; 1 fardo c/ 
20 peças de baeta c/ 1.054 c.os; 1 
fardo c/ 20 peças de baeta comum c/ 
1.057 c.,os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
fino c/ 268 c.os, 4 peças de pano 
superfino c/ 156 c.os, 8 peças de 
baetão c/ 254 c.os; 1 fardo c/20 peças 
de baeta comum c/ 1.070 c.os; 1 fardo 
c/ 20 peças de baeta c/ 1.048 c.os; 1 
fardo c/ 20 peças de baeta c/ 1.050 
c.os; 1 fardo c/ 20 peças de pano 
grosso c/ 1.102 c.os; 1 fardo c/ 20 
peças de baeta comum c/ 1.061 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de baetão comum c/ 
542 c.os, 5 peças de baeta cor comum 
c/ 257 c.os; 46 molhos de linho c/ 184 
@; 443 bandas de ferro c/ 828 @; 17 
cascos c/ azeite de peixe c/ 370 
almudes 

1:314$660       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

14 barris de pregos c/ 75 @ 18$000       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

6 barris de pregos c/ 31 @; 1 barril c/ 
ferragens diversas 

11$940       " Escuna ingl. 
Argo 

24 Abr. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 6 peças de baeta cor comum 
c/ 306 c.os, 2 peças de baetão c/ 120 
c.os; 1 baú c/ 21 durantes comuns, 20 

77$484       " Ber.m ingl. 
Indústria 
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peças c/ 24 lenços de cassa; 1 pacote 
c/ 2 peças de baetão c/ 88 c.os 

25 Abr. Joaquim José 
Arnaud 

1 cx. c/ 12 resmas de papel comum, 6 
resmas de papel pardo; 1 caixa c/ 12 
peças de lila comum; 1 cx. c/ 
"differentes miudezas"; 6 barris c/ 60 
@ de chumbo para caça; 1 barril c/ 7 
@ de alvaiade grossa; 8 barris c/ 7 @ 
de roxo terra; 1 cx. c/ 156 ferros de 
engomar, 14 dúzias de escópulas (no 
texto escopolos); 12 dúzias de 
colheres de ferro estanhadas; 1 barril 
c/ "diversa ferragem" 

142$056       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 baú c/ 4 dúzias de meias de lã, 18 
peles de diferentes cores 

13$500       "       " 

4 Mai. Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

1 pacote c/ 2 peças de pano superfino 
c/ 32 c.os 

17$280       "       " 

6 Mai. André Adam 1 arca de ferro; 4 castiçais de 
casquinha; 2 pratos e 2 tesouras de 
casquinha; 3 dúzias de garfos e facas 
de cabo de marfim; 2 bancas de 
mogno; 8 "quadros de países"; 6 
quadros  mais pequenos 

31$200       "       " 

9 Mai. Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 6 panos finos c/ 156 c.os; 8 
saetas comuns 

56$400       "       " 

      " Thomas Kenyon 2 caixotes c/ 12 quadros avariados 3$600       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Silveira 

1 fardo c/ 7 peças de baeta comum c/ 
358 c.os, 1 peça de baetilha c/ 54 c.os; 
1 fardo c/ 5 peças de pano ordinário c/ 
205 c.os, 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 196 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de baetão c/ 316 c.os; 1 peça de 
pano entrefino c/ 26 c.os, 3 peças de 
pano superfino c/ 69 c.os, 6 peças de 
casimira c/ 122 c.os, 1 peça de 
casimira escarlate c/ 44 c.os; 1 fardo c/ 
c/ 36 cobertores de papa pequenos; 1 
fardo c/ 2 peças de pano ordinário c/ 
80 c.os, 3 peças de pano mais que 
ordinário c/ 106 c.os; 1 baú c/ 14 
peças de durante, 9 dúzias de pares de 
meias de lã, 2 dúzias de pares de 
meias de seda; 1 cx. c/ 19 resmas de 
papel comum; 1 barrica c/ 12 @ de 
alvaiade moída grossa; 5 barricas de 
ocre; 5 barricas de roxo terra; 5 
barricas de tinta azul; 5 barricas de 
verdete; 6 selhas de aço c/ 18 @; 462 
bandas de ferro c/ 700 @; 3 barris de 
pregos c/ 16 @ 

407$370       "       " 

11 Mai. Cláudio Jardinê 5 fardos c/ 50 peças de baeta comum 
c/ 2.907 c.os; 1 fardo c/ 36 cobertores 
grandes, 36 cobertores pequenos; 1 
fardo c/ 7 peças e panos mais que 
ordinário c/ 177 c.os, 1 peça de pano 
escarlate c/ 42 c.os; 1 fardo c/ 7 peças 
de pano superfino c/ 150 c.os, 3 peças 
de pano fino c/ 64 c.os; 1 fardo c/ 9 

1:782$866      "       " 
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peças de pano mais que ordinário c/ 
221 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de 
casimira comum c/ 408 c.os; 1 caixote 
c/ 6 peças de camelão preto e 5 azuis 
c/ 730 c.os; 1 fardo c/ 58 peças de 
durante comum, 6 peças de cetineta; 1 
caixote c/ 28 peças de droguete rei ; 1 
baú c/ 92 dúzias de lenços para tabaco; 
1 baú c/ 40 peças de panino fino c/ 
380 varas, 15 peças de lenços de cassa 
c/ 180, 39 peças de panino de cores c/ 
370 varas; 1 baú c/ 72 pares de meias 
de lã, 48 pares de meias de algodão 
para menina, 6 dúzias de meias de 
algodão para senhora, 3 dúzias de 
meias de seda para senhora, 4 dúzias 
de meias de seda para homem; 1 
caixote c/ 72 chapéus pêlo falso; 3 
caixotes c/ 144 chapéus; 2 caixotes c/ 
144 chapéus ordinários; 1 caixote c/ 
144 frasquinhos c/ mostarda em pó; 1 
fardo c/ 8 resmas de papel; 1 fardo c/ 
26 resmas de papel; 1 fardo c/ 17 
resmas de papel; 1 fardo c/ 42 resmas 
de papel; 1 fardo c/ 3 resmas de papel; 
1 fardo c/ 5 peças de pano fino c/ 117 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baeta c/ 332 
c.os; 1 caixote c/ 6 peças de durante 
comum; 1 baú c/ 40 peças de chita 
ordinária c/ 1.493 c.os; 1 baú c/ 18 
peças de chita ordinária c/ 672 c.os; 1 
baú c/ 30 peças de chita c/ 1.120 c.os; 
1 baú c/ 60 pares de botas com 
canhão; 1 baú c/ 72 pares de sapatos; 1 
baú c/ 60 pares de botas sem canhão; 
16 caixotes c/ 800 vidros de folha e 
600 de meia folha; 1 caixote c/ 12 c.os 
de seda de cavalo; 1 embrulho c/ 36 
peles de marroquim, 36 pelicas de 
cores para sapatos; 1 fardo c/ 129 
alcatifas para besta; 2 barris c/ 8 @ e 
20 arráteis de verdete; 8 @ de tinta 
azul; 8 @ tinta preta; 18 @ de roxo 
terra; 5 @ de tinta amarela; 1 barril c/ 
27 @ de alvaiade grossa; 1 barril c/ 
frigideiras e panelas de ferro para chá 
c/ 9 @; 2 pipas de óleo de linhaça c/ 
336 canadas; 1 barril e 1 embrulho  c/ 
escovas de lavar casa; 60 canastras de 
loiça; 12 pipas c/ 15 grosas de garrafas 
pretas; 23 barris de pregos c/ 290 @; 1 
caixote c/ 1 piano forte 

15 Mai. Thomas Hickling 
& C.ia 

7 barris de manteiga c/ 7 @; 10 
caixotes c/ queijos c/ 3 @ e meia; 8 
barris de aguardente (rum) c/ 32 
almudes; 18 barris e 4 meios barris de 
farinha c/ 120 @; 1 barrica de genebra 
c/ 4 almudes; 3.500 aduelas de pipa; 
10.000 pés de tabuado 

81$624 (Londres) Escuna amer. 
Arriett 

      "       " 5.100 aduelas de barrica; 3.500 pés de 108$945 (Boston) Escuna amer. 
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tabuado e barrotes; 19 barris de 
aguardente c/ 76 almudes; 413 remos 

Ansen 

7 Jun. Ivens & Burnett 1 cx. c/ "varias miudezas"; 1 pacote c/ 
40 c.os de baeta verde; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta cor comum c/ 564 c.os; 
1 baú c/ 20 peças de bombazina c/ 854 
c.os; 1 caixote c/ 1 trem de chá 
dourado; 1 caixote c/ 4 chapéus de 
palha para homem; 9 caixotes c/ 32 @ 
de queijos; 10 caixotes c/ 15 @ de 
velas de sebo; 1 quarto c/ 72 chapéus 
de pêlo falso; 2 caixotes c/ 1 estante 
de mogno para escritório; 1 caixote c/ 
1 cómoda em mogno; 1 caixote c/ 60 
chapéus de pêlo falso; 2 caixotes c/ 62 
peças de durante comum; 1 caixote c/ 
1 lampião para escada; 1 caixote c/ 1 
selim e seus pertences; 1 baú c/ 52 
peças de lenços de tabaco c/ 416; 20 
peças c/ 240 lenços de cassa 
ordinários, 10 peças c/ 80 varas de 
cassa entrefina c/ pintas; 42 peças de 
panino c/ 403 varas; 1 baú c/ 30 peças 
de holanda c/ 654 c.os; 1 baú c/ 18 
peças de pele do diabo c/ 1.149 c.os; 1 
baú c/ 20 peças de cassa ordinária c/ 
160 varas, 46 peças de panino 
ordinário c/ 441 varas; 6 peças de 
veludilho c/ 186 c.os; 1 baú c/ 66 
peças de chita entrefina c/ 2.464 c.os; 
1 fardo c/ 11 peças de baeta comum c/ 
643 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de panos 
ordinários c/ 477 c.os; 1 fardo c/ 11 
peças de baeta comum c/ 637 c.os; 1 
fardo c/ 45 cobertores grandes; 45 
cobertores  pequenos; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta comum c/ 581 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baetão c/ 650 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta c/ 
512 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
comum c/ 580 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta comum c/ 585 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de pano fino c/ 357 
c.os, 4 peças de pano superfino c/ 93 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano mais 
que ordinário c/ 210 c.os, 4 peças de 
pano entrefino c/ 154 c.os, 2 peças de 
pano fino c/ 58 c.os; 1 fardo c/ 45 
cobertores grandes, 45 cobertores 
pequenos; 1 quarto c/ 78 chapéus 
ordinários; 1 quarto c/ 112 chapéus 
grossos; 1 quarto c/ 112 chapéus 
grossos; 1 quarto c/ 58 chapéus mais 
que ordinários; 1 caixote c/ 60 peças 
de lila; 2 pipas c/ 240 garrafas de 
cerveja; 18 barricas de pregos c/ 126 
@; 1 barril c/ vária ferragem; 5 barris 
c/ 4 @ de alvaiade grossa; 1 caixote c/ 
11 quadros 

1:464$643 Londres Ber.m amer. 
Laranja 

8 Jun. António Joaquim 6 baús c/ c/ "varias fazendas e 375$825       "       " 
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da Costa mercadorias" 
      " José Gomes de 

Carvalho Ferreira 
3 cx.s, 3 fardos e 8 baús c/ "diferente 
faz.da" 

453$600       "       " 

10 Jun. Jacinto Inácio 
Silveira 

1 baú c/ 4 peças de durante, 3 peças de 
belbute c/ 130 c.os, 3 peças de 
belbutina c/ 108 c.os; 1 caixote c/ 1 
trem de chá; 1 caixote c/ 2 lampiões 
para escada; 1 caixote c/ 6 "mapas das 
quatro partes do mundo"; 1 baú c/ 8 
peças de durante, 6 peças de fustão 
grosso c/ 245 c.os, 1 peça de belbutina 
c/ 36 c.os, 4 peças de panino ordinário 
c/ 64 varas; 1 embrulho c/ 200 gangas; 
1 embrulho c/ 1 peça de alcatifa c/ 84 
c.os; 1 caixote c/ 2 trens de chá 
ordinários; 1 caixote c/ 3 caldeiras 
para "água de chá"; 1 fardo c/ 20 peças 
de serafina; 1 caixote c/ 1 trem de chá 
dourado; 1 caixote c/ 1 esfera de 
vidro; 1 cx. c/ 72 chapéus de lã 
ordinários; 1 fardo c/ 12 peças de 
riscado para colchão c/ 1.015 varas; 2 
barris c/ 20 @ de chumbo para caça; 1 
baú c/ 36 peças de chita ordinária c/ 
1.008 c.os, 68 xales para senhora, 35 
lenços de seda preta; 1 baú c/ 12 peças 
de cassa lavrada c/ 80 varas, 12 
vestidos de cassa para senhora, 40 
lenços azuis, 72 lenços encarnados, 28 
peças de panino ordinário c/ 269 
varas, 5 peças de fustão riscado para 
véstias; 1 baú c/ 16 cortes de vestidos 
de cassa de cores para senhora, 2 
peças de belbute c/ 78 c.os, 1 peça de 
durante 

289$365       "       " 

10 Jun. Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 cx. c/ 24 chapéus grossos; 1 baú c/ 4 
resmas de papel comum; 1 baú c/ 1 
peça de riscado para colchão c/ 93 
c.os, 6 peças de panino ordinário c/ 57 
varas, 2 peças de cassa de botões c/ 16 
varas, 4 peças de cassa lavrada c/ 19 
varas, 88 lenços de garça para 
senhora; 1 baú c/ 35 peças de chita 
entrefina c/ 1.306 c.os, 32 lenços de 
seda de cores, 2 peças de cassa de 
botões c/ 16 varas, 48 lenços 
encarnados para tabaco, 2 peças de 
cassa lisa entrefina c/ 16 varas; 1 fardo 
c/ 72 peças de pano rei c/ 1.824 varas; 
1 embrulho c/ 24 lenços encarnados; 1 
embrulho c/ 1 camila e cortinado; 2 
cestos c/ 6 queijos c/ 2 @ 

191$503       "       " 

11 Jun. Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

1 fardo c/ 3 peças de baetões comuns 
c/ 96 c.os, 10 peças de pano ordinário 
c/ 240 c.os, 1 peça de pano superfino 
c/ 26 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de baeta 
comum c/ 440 c.os; 1 cx. c/ 24 
chapéus de couro envernizado; 1 baú 
c/ 8 peças de lila preta ordinária, 2 
peças de durante, 4 peças de 

315$114       "       " 
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bombazina c/ 176 c.os; 1 baú c/ 6 
peças de fustão pintado c/ 222 c.os, 24 
peças de chita mais que ordinária; 1 
baú c/ 6 peças de cassas abertas c/ 45 
varas, 239 lenços de cassa de linho, 20 
xales de algodão de cores, 10 peças de 
cassa c/ salpicos c/ 80 varas, 4 peças 
de cassa lavrada c/ 32 varas, 14 peças 
de cassa riscada c/ 112 varas; 1 baú c/ 
2 peças de lila, 2 peças de durante, 2 
peças de fustão branco entrefino c/ 
165 c.os, 7 peças de filó de seda e 
algodão c/ 208 c.os, 12 pares de meias 
de algodão para senhora; 1 baú c/ 12 
peças de pano ordinário c/ 115 varas; 
1 peça de bombazina c/ 44 c.os, 1 peça 
de fustão branco c/ 81 c.os, 4 peças de 
cassa de botões c/ 32 varas, 36 pares 
de meias de algodão para homem, 240 
lenços c/ borda de cores, 5 peças de 
ganga de cores c/ 180 c.os; 1 baú c/ 13 
peças de cassa aberta c/ 104 varas 

      " Joaquim José 
Arnaud 

1 cx. c/ 1 peça de veludilho c/ 34 c.os, 
6 peças de volante preto c/ 150 c.os; 1 
cx. c/ 50 chapéus de lã ordinários 

23$550       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 fardo c/ 1 peça de baetão c/ 42 c.os, 
1 peça de ((frainel)) c/ 80 c.os, 1 peça 
de casimira c/ 18 c.os. 1 peça de 
(barregana) c/ 40 c.os; 1 cx. c/ 4 
chapéus de palha para senhora; 1 baú 
c/ 12 alcatifas para besta 

18$720       "       " 

      " José António da 
Costa Oliveira 
Bastos 

1 baú c/ 48 peças de chita entrefina c/ 
1.799 c.os; 1 baú c/ 3 peças de 
belbutina c/ 112 c.os, 240 lenços 
marotinhos, 120 lenços de cassa 
entrefina, 30 peças de panino mais que 
ordinário c/ 288 c.os; 1 baú c/ 6 peças 
de cassa riscada c/ 48 varas, 4 peças 
de cassa lavrada entrefina c/ 32 varas, 
6 peças de garça c/ 48 varas; 1 baú c/ 
240 lenços de cassa ordinária; 1 fardo 
c/ 60 peças de pano rei c/ 864 varas 

183$867       "       " 

      " José Joaquim da 
Silva Serra 

1 fardo c/ 4 peças de pano ordinário c/ 
121 c.os, 1 peça de pano mais que 
ordinário c/ 42 c.os, 1 peça de pano 
entrefino c/ 22 c.os, 1 peça de pano 
superfino c/ 20 c.os, 2 peças de baetão 
c/ 106 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baeta 
cor comum c/ 390 c.os; 1 caixote c/ 16 
peças de bombazina c/ 694 c.os, 2 
peças de belbutina c/ 133 c.os, 3 peças 
de veludilho c/ 112 c.os, 3 peças de 
fustão ordinário c/ 248 c.os, 1 caixote 
c/ 6 peças de durante, 6 peças de 
panino fino c/ 57 varas, 12 peças de 
chita entrefina c/ 448 c.os, 1 peça de 
riscado para colchão c/ 97 c.os; 6 
toalhas adamascadas c/ 40 varas, 6 
toalhas adamascadas menores c/ 30 
varas, 3 peças de panino de cores c/ 57 

299$001       "       " 



 324

varas, 24 lenços ordinários para 
tabaco, 12 lenços de cassa ordinária, 6 
pares de meias de laia preta, 16 
arráteis de alfinetes; 1 caixote c/ 20 
peças de lila; 1 caixote c/ 22 chapéus 
pêlo de seda; 1 caixote c/ 30 chapéus 
de castor; 1 caixote c/ 36 chapéus de 
castor 

      " Guilherme 
Brander Junior 

1 fardo c/ 6 peças de baetão c/ 188 
c.os, 1 peça de pano ordinário c/ 46 
c.os, 1 peça de pano entrefino c/ 26 
c.os, 2 peças de pano fino c/ 42 c.os; 1 
caixote c/ 12 peças de pano rei c/ 176 
varas, 13 peças de bombazina c/ 562 
c.os; 1 caixote c/ 5 peças de fustão 
riscado ordinário c/ 133 c.os, 18 peças 
de lila ordinária, 11 peças de durante, 
4 peças de panino ordinário, 16 peças 
de chita entrefina c/ 597 c.os, 58 
lenços pintados ordinários, 40 lenços 
pintados ordinários, 3 peças de panino 
de cores c/ 60 varas 

172$761       "       " 

      " Cláudio Jardiné 1 fardo c/ 4 peças de baeta cor de rosa 
c/ 344 c.os, 3 peças de baeta comum c/ 
255 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baeta 
comum c/ 595 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de ((frainel)) superfino c/ 826 
c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baeta cor 
comum c/ 591 c.os, 2 peças de 
casimira c/ 90 c.os; 1 fardo c/ 7 peças 
de baeta comum c/ 596 c.os; 2 
caixotes c/ 7 varandas de ferro 
fundido; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
cor comum c/ 513 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de baeta cor comum c/ 516 c.os; 
1 fardo c/ 10 peças de durante; 1 
caixote c/ 72 chapéus de lã ordinários 

298$992       "       " 

12 Jun. Thomas Hickling 1 caixote c/ 1 peça de fustão ordinário 
c/ 693 c.os; 1 caixote c/ 1 trem de chá 
dourado; 1 caixote c/ 1 @ de tintas de 
diferentes qualidades; 1 caixote c/ 6 
"vidros redondos de cobrir flores"; 1 
caixote c/ 200 vidros para cobrir 
plantas; 1 caixote c/ várias ferragens 
de carpinteiro; 1 caixote c/ 1 trem de 
cozinha; 4 embrulhos c/ 4 camilas; 6 
caixotes c/ 1.200 vidros de meia folha; 
1 embrulho c/ 6 escovas de cabo para 
lavar casa; 1 barrica c/ 6 vidros para 
cobrir flores; 17 barris c/ 15 @ de 
tintas; 32 barris c/ 240 @ de pregos; 1 
barrica c/ "differente ferrage"; 1 
barrica c/ 18 @ de alvaiade grossa; 4 
embrulhos c/ 62 @ de vergalhão de 
ferro; 1 barrica de óleo de linhaça c/ 7 
almudes; 2 rolos de chumbo c/ 43 @; 
10 quartos de aguardente c/ 160 
almudes 

264$726       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

3 barris pequenos c/ "varia ferrage" 15$000       "       " 
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      " Thomas Hickling 
& C.ia 

18 peças de cabos c/ 53 @; 21 peças 
de lona ordinária 

41$100 (Boston) Ber.m amer. 
Dover 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 cx. c/ 6 ferros de engomar, 60 
arráteis de arame, 30 grosas de botões 
amarelos, 5 milheiros e meio de anzóis 
sortidos; 1 cx. c/ 96 chapéus 
ordinários para homem; 1 cx. c/ 36 
chapéus pêlo falso; 1 baú c/ 38 peças 
de panino ordinário c/ 364 varas, 24 
peças de chita ordinária c/ 896 c.os, 2 
peças de ganga de cores c/ 69 c.os; 1 
baú c/ 18 peças de cassa arrendada c/ 
botões c/ 146 varas; 1 baú c/ 300 
lenços de cassa ordinária, 4 peças de 
garça de cores c/ 32 varas, 37 peças de 
garça branca c/ 296 varas; 1 baú c/ 2 
peças de riscado para colchão c/ 192 
c.os, 2 cobertores pequenos de lã, 2 
peças de durante, 30 cx.s de obreias, 1 
peça de sarja de seda c/ 26 c.os; 1 cx. 
c/ 6 chapéus de seda para homem; 1 
baú c/ 30 arráteis de arame, 9 peças de 
ganga de cores c/ 304 c.os, 9 peças de 
cassa de botões c/ 72 varas; 1 barril c/ 
24 ferros de engomar, 12 frigideiras de 
ferro; 1 baú c/ 48 xales de escórcia, 40 
xales de cambraia arrendada, 6 
vestidos de cassa de cores para 
senhora,  4 peças de cassa riscada 
ordinária c/ 62 varas, 2 peças de garça 
c/ 32 varas, 6 lenços de escórcia, 30 
cx. s de obreias, 30 arráteis de arame; 
1 cx. c/ 96 chapéus mais que 
ordinários 

251$244 Londres Ber.m amer. 
Laranja 

14 Jun. João José da 
Costa (e outros) 

131 pipas e 4 barris de aguardente c/ 
2.243 almudes; 4.686 meios de sola; 
2.062 vaquetas; 4.368 peles de cabra; 
9 sacas de algodão c/ 17 @; 16 
caixotes , 94 caras e 46 cx.s  de açúcar 
branco c/ 1.730 @; 27 caixotes e 6 
barris c/ doce c/ 18 @, 2 sacas de 
arroz c/ 10 @; 14 sacas de café c/ 36 
@; 112 eixos para carro; 26 barris, 31 
cx.s açúcar mascavado; 17 @ de cera 
amarela; 813 aguilhadas; 1 chaprão, 
24 paus para carro e 12 toros; 100 
cordas; 1 preto Francisco, 1 preto João

2:862$195 Pernambuco Ber.m port. 
Europa 

     " Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 6 peças de pano mais que 
ordinário c/ 226 c.os, 4 peças de pano 
entrefino c/ 197 c.os, 2 peças de pano 
fino c/ 61 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de 
pano ordinário c/ 85 c.os, 8 peças de 
pano mais que ordinário c/ 320 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano ordinário c/ 
453 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baetão 
c/ 373 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de 
baetão c/ 360 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de baetão c/ 421 c.os; 1 fardo c/ 14 
peças de droguete c/ 49 c.os; 1 fardo c/ 
2 peças de pelúcia de lã c/ 52 c.os, 4 

997$520 Londres Ber.m amer. 
Laranja 
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peças de casimira c/ 101 c.os, 6 peças 
de sarja c/ 240 c.os; 1 baú c/ 18 
durantes, 20 arráteis de linha azul, 4 
peças de lila; 1 baú c/ 5 peças de 
fustão de cordão ordinário c/ 412 c.os, 
1 peça de durante, 6 peças de 
bombazina c/ 272 c.os; 4 peças de 
ganga de cores c/ 142 c.os; 1 baú c/ 31 
peças de escórcia entrefina c/ 245 
varas, 18 peças de cassa entrefina c/ 
123 varas, 6 peças de garça c/ 48 
varas; 1 baú c/ 6 peças de ganga preta 
entrançada c/ 229 c.os; 1 baú c/ 16 
dúzias de lenços de cassa ordinária, 5 
peças de cassa lavrada com botões c/ 
40 varas, 15 peças c/ 27 dúzias de 
lenços de garça, 6 dúzias de xales de 
cambraia, 6 peças de garça ordinária c/ 
40 varas; 1 baú c/ 84 dúzias de lenços 
de cassa entrefina, 9 peças c/ 16 
dúzias de lenços de garça; 1 baú c/ 27 
peças de durante; 1 baú c/ 2 peças de 
belbute c/ 89 c.os, 4 peças de 
bombazina c/ 162 c.os, 4 peças de 
ganga de cores c/ 153 c.os; 1 cx. c/ 72 
chapéus pêlo falso; 1 cx. c/ 62 chapéus 
grossos; 1 cx. c/ 72 chapéus grossos; 1 
baú c/ 50 peças de chita c/ 1.866 c.os; 
1 baú c/ 30 peças de chita c/ 1.120 
c.os, 30 dúzias de lenços ordinários 
para tabaco; 1 baú c/ 6 peças de ruão 
ordinário c/ 205 c.os, 2 peças de lila, 
12 peças de ganga de cores c/ 132 
c.os; 1 baú c/ 30 peças de chita 
ordinária c/ 1.120 c.os; 1 peça de 
fustão branco de cordão ordinário c/ 
82 c.os: 1 baú c/ 28 peças de chita 
mais que ordinária c/ 1.045 c.os, 11 
peças de garça de cores c/ 374 c.os 

      " João Aris  7 barras inferiores, 3 mesas e 3 lava-
mãos, 2 cabeças para as mesas, 4 
colchões, 8 cadeiras de assento de 
junco, 6 cadeiras de assento de pau, 24 
cadeiras de assento de palhinha; 2 
caixotes e 2 embrulhos c/ 1 trem de 
cozinha, 24 garrafas de molhos, 36 
frasquinhos de mostarda; 6 lampiões 
para bilhar, 12 garrafas para 
"escabeche de molhos"; 6 barris c/ 6 
almudes de diversos licores; 2 barris c/ 
2@ de manteiga; 1 caixote c/ cómoda 
de mogno; 1 barra c/ seus pertences 
para criança; 1 embrulho c/ 1 colchão 
e 1 mesa de jantar; 1 lava-mãos 

48$066       "       " 

10 Jul. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 10 peças de pano superfino 
c/ 261 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
pano superfino c/ 250 c.os 

275$940       "       " 

      " Tomás Marcos 
Jacob 

6 canastras c/ 10 grosas de garrafas 
pretas vazias 

9$000       "       " 

12 Jul. António Rebelo 1 baú c/ 660 lenços de cassa ordinária, 265$009       " Ber.m ingl. 
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de Carvalho 1.240 lenços marotinhos; 1 baú c/ 26 
peças de chita ordinária c/ 933 c.os, 2 
peças de ganga de cores c/ 64 c.os, 45 
xales pequenos de algodão, 6 xales de 
seda, 72 lenços para tabaco muito 
inferiores; 1 baú c/ 15 peças de ganga 
de cores c/ 542 c.os; 1 embrulho c/ 1 
@ de barbante, 40 grosas de botões 
para vestia; 1 baú c/ 6 peças de panino 
comum c/ 115 varas, 18 peças de 
ganga de cores c/ 884 c.os; 1 baú c/ 16 
peças de panino c/ 210 varas, 2 peças 
de ganga de cores c/ 136 c.os, 15 
peças de chita ordinária c/ 560 c.os, 1 
peça de sarja de seda c/ 21 c.os, 19 
xales de seda ordinária, 12 dúzias de 
lenços para tabaco muito ordinários; 1 
baú c/ 12 peças de ganga de cores c/ 
696 c.os; 12 peças de garça c/ 96 
varas, 22 lenços de garça, 3 xales 
arrendados 

Firmina 

      " António Joaquim 
da Costa 

1 cx. c/ 50 peças de chita comum c/ 
1.866 c.os; 1 cx. c/ 30 peças de panino 
c/ 288 varas, 20 peças de cassa lisa c/ 
160 varas, 24 cortes de cassa para 
vestidos de senhora, 92 dúzias de 
lenços para tabaco, 12 xales finos de 
cassa bordada; 1 cx. c/ 2 cortes de 
pano fino c/ 7 c.os, 1 resma de papel 
comum; 1 baú c/ 48 peças de chita c/ 
1.792 c.os 

214$938       "       " 

      " João Aris  1 quarto c/ "muitas e differentes 
miudezas"; 3 pipas c/ 50 dúzias de 
garrafas de vinho do Porto, 10 pipas c/ 
184 dúzias de garrafas de cerveja; 5 
barricas c/ 20 dúzias de garrafas de 
cerveja; 4 barricas c/ loiça de 
diferentes qualidades; 1 bilhar c/ seus 
pertences 

131$850       " Ber.m amer. 
Laranja 

      " Ivens & Burnett 13 pipas de azeite doce c/ 2.400 
canadas; 23 pipas c/ 240 dúzias de 
garrafas de cerveja; 320 bandas de 
ferro c/ 690 @; 3.120 arcos de ferro 
para pipa; 11 caixotes c/ 1.000 vidros 
de meia folha; 1.000 vidros de quarto; 
4 caixotes c/ ferramenta de tanoeiro; 1 
caixote c/ 21 espingardas; 1 cx. c/ 144 
chapéus; 1 fardo c/ 10 peças de lona 
ordinária; 1 barril c/ 4 @ de pregos; 2 
barris c/ 1 alambique pequeno; 6 
galheteiros de casquinha; 24 milheiros 
de anzóis sortidos; 12 barris de 
"material para cazas, sendo huma 
espece de terra ou areia" 

664$680       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 10 peças de lona ordinária 12$000       "       " 

      " Ambrósio 
Joaquim de 
Sousa 

1 caixotinho c/ 10 peças de debrum 
para botas c/ 250 varas, 20 peças de 
cadarço de linho para arças de botas 

5$250       "       " 

      " André Adam 12 barris de pregos c/ 58 @ 13$920       "       " 
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      " Jacinto Inácio 
Silveira 

1 baú c/ 48 peças de chita ordinária c/ 
1.792 c.os; 1 fardo c/ 30 peças de lona 
ordinária; 1 fardo c/ 10 peças de brim 
c/ 300 varas; 1 amarra, 1 virador e 28 
peças de cabos c/ 220 @ 

173$712       "       " 

      " Thomas Hickling 
& C.ia 

730 fardos de linho c/ 3.050 @; 2 
fardos c/ 100 cobertores grandes, 100 
cobertores pequenos 

981$600       "       " 

26 Jul. José Joaquim da 
Silva Serra 

1 caixote c/ 20 peças de lila c/ 800 
c.os; 1 caixote c/ 1 globo de vidro 

36$450       "       " 

29 Jul. Thomas Hickling 
& C.ia 

109.780 pés de tabuado; 9 cx.s velas 
de sebo c/ 9 @; 2 barris de manteiga c/ 
2 @ 

300$438 (Boston) Ber.m amer. 
Argo 

30 Jul.       " 100 presuntos c/ 50 @; 100 barrilinhos 
de bolacha fina c/ alguma avaria; 2 
caixotes c/ 8 @ de queijos; 3 barris c/ 
2 @ de manteiga; 2 caixotes c/ 5 @ de 
bacalhau 

30$360 (Londres) Berm amer. 
Betsey 

3 Ago.       " 27 barris de farinha c/ 162 @ 12$150 Faial 
(via) 

Escuna port. 
Henriqueta 

      " Diogo Cockburn 1 baú c/ 6 peças de bombazina larga c/ 
480 c.os; 1 baú c/ 7 peças de 
bombazina larga c/ 520 c.os; 1 baú c/ 
4 peças de belbutina c/ 140 c.os, 3 
peças de belbute c/ 204 c.os, 3 peças 
de bombazina larga c/ 149 c.os; 1 baú 
c/ 12 peças de escórcia c/ 96 varas; 4 
peças de cassa de salpicos c/ 19 varas, 
4 peças de escórcia lisa c/ 32 varas, 52 
xales de escórcia pequenos ordinários, 
38 peças de chita c/ 1.418 c.os; 1 baú 
c/ 36 pares de meias de seda, 36 pares 
de meias de algodão para senhora, 5 
peças de renda larga c/ 82 varas, 4 
peças de renda estreita, 5 peças de 
renda de polegada e meia c/ 67 varas, 
2 peças de pano superfino c/ 60 c.os; 1 
fardo c/ 113 peças de enrolados ou 
pano rei c/ 1.130 varas 

301$095 Londres Ber.m ingl. 
Firmina 

3 Ago.       " 1 cx. c/ 6 alcatifas de besta,  3 
lanternas de pau, 24 facas e garfos 
cabo de marfim para mesa, 12 facas e 
garfos para fruta, 1 arrátel de retrós; 1 
cx. c/ 40 resmas de papel comum; 7 @ 
de arame 

75$152 Londres Ber.m amer. 
Laranja 

17 Ago António Joaquim 
da Costa 

1 baú c/ 50 peças c/ 600 lenços de 
cassa ordinária, 6 peças de panino 
ordinário c/ 57 varas, 10 peças de 
bombazina estreita c/ 400 c.os, 24 
peças de lenços marotinhos c/ 88; 1 
baú c/ 16 peças de panino entrefino c/ 
153 varas, 5 peças de panino ordinário 
c/ 48 varas; 20 peças de chita ordinária 
c/ 746 c.os, 21 peças de cassa lavrada 
entrefina c/ 168 varas; 1 baú c/ 8 peças 
de cassa ordinária c/ 64 varas, 30 
peças de panino ordinário c/ 72 varas; 
1 fardo c/ 10 peças de lila, 48 pares de 
meias de algodão ordinárias 

138$618 Madeira 
(via) 

Ber.m port. 
Mariana 
Encoberta 
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26 Ago. Thomas Hickling 23.880 pés de tabuado; 6 meios barris 
de carne c/ 3 @; 11 presuntos c/ 5 @ e 
meia; 10 barris de farinha c/ 60 @; 4 
cx.s de velas de sebo c/ 5 @; 2 barris 
c/ 8 almudes de óleo de linhaça; 4 
barris de genebra c/ 16 almudes; 5 
barris de arroz c/ 102 @ 

110$424 Portland Ber.m amer. 
Anson 

4 Set. Fernandes & 
Sousa 

1 baú c/ 50 peças de chita ordinária c/ 
1.920 c.os 

69$120 Londres  Ber.m ingl. 
Firmina 

25 Set. Thomas Hickling 31 queijos c/ 17 @; 72 barris de 
pregos c/ 134 @; 2 barris de manteiga 
c/ 28 @; 70 panelas de ferro c/ 21 @; 
4 canastras e 4 barris c/ loiça de pó  
pedra; 1 barril c/ 6 selins, 156 
"vassouras de vime para varrer ruas de 
quinta"; 60 alqueires de batata; 20 
toneladas de carvão de pedra; 2 
embrulhos c/ 31 xales pequenos de 
algodão; 24 lenços de escórcia c/ 
avaria; 48 pares de meias de algodão 
ordinárias; 100 c.os de riscado para 
colchão 

110$925 Whitehaven Escuna ingl. José 

4 Out. Guilherme 
Brander 

4 barris c/ 20 dúzias de garrafas de 
vinho; 1 barril c/ 5 dúzias de garrafas 
de cerveja; 4 barricas c/ 20 dúzias de 
garrafas de cerveja; 1 caixote c/ 20 
garrafas de vinho de pêros 

7$104 Londres Ber.m ing. 
Indústria  

21 Out. Thomas Hickling 8 cx.s de velas de sebo c/ 10 @; 4 
barris c/ 3 @ de manteiga; 6 barris de 
breu; 4 barris de alcatrão; 1 barril c/ 
presuntos c/ 4 @; 1 barril c/ biscoito 
fino c/ 2 @; 2 barris c/ línguas de 
bacalhau; 1 barril c/ 4 almudes de 
vinho de pêros; 1 cx. c/ 1 @ de 
chocolate; 2 caixotes c/ 6 @ de 
bacalhau; 1 barril de salmão c/ 2 @; 1 
barril c/ 2 @ de queijos; 4 toneladas 
de pedra de cal; 7.360 pés de tabuado 

209$580 Portland Ber.m amer. 
Laranja 

       João Nesbit 1 selim c/ seus pertences 1$500 Londres Escuna ingl. 
Izabel 

22 Out. Francisco 
Joaquim Martins 
da Cunha 

1 fardo c/ 8 peças de baetão comum c/ 
424 c.os, 1 peça de baetão escarlate c/ 
44 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baetão 
comum c/ 384 c.os, 1 peça de baetão 
escarlate c/ 40 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta comum c/ 1.212 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de baeta comum c/ 
958 c.os, 2 peças de baeta rosa e 
escarlate c/ 241 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de baeta cor comum c/ 972 c.os, 
2 peças de baeta rosa e escarlate c/ 
240 c.os 

311$148       " Ber.m amer. 
Laranja 

25 Out. Ivens & Burnett 1 cx. c/ 2 peças de camelão preto c/ 73 
c.os; 1 baú c/ 20 peças de bombazina 
larga c/ 853 c.os; 12 peças de panino 
ordinário c/ 230 varas; 10 pipas c/ 
1.440 garrafas de cerveja 

84$562       " Escuna ingl. 
Izabel 

      " Thomas Hickling 1 cx. c/ 4 peças de seda de cavalo c/ 
170 c.os 

20$400       "       " 

      " Fernandes & 1 fardo c/ 6 peças de pano ordinário c/ 206$644       "       " 
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Sousa 272 c.os, 6 peças de pano mais que 
ordinário c/ 282 c.os; 1 fardo c/ 4 
peças de pano ordinário c/ 180 c.os, 2 
peças de pano mais que ordinário c/ 80 
c.os, 6 peças de pano entrefino c/ 173 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano mais 
que ordinário c/ 644 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de baetão c/ 716 c.os; 1 fardo c/ 
160 peças c/ 2.400 lenços para tabaco; 
1 fardo c/ 15 peças de baeta comum c/ 
861 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de baeta 
c/ 853 c.os; 2 fardos c/ 30 peças de 
baeta c/ 1.717 c.os; 1 baú c/ 60 peças 
de panino entrefino c/ 576 varas, 2 
peças de volante c/ 60 c.os; 1 fardo c/ 
6 peças de casimira comum c/ 154 
c.os; 1 cx. c/ 24 chapéus pêlo falso, 24 
chapéus pêlo de seda; 1 baú c/ 26 
peças de durante; 1 baú c/ 16 peças de 
saeta; 1 baú c/ 4 peças de cetim de lã 

      " António José de 
Vasconcelos 

1 baú c/ 90 peças de panino entrefino 
c/ 864 varas 

64$800       "       " 

      " António Joaquim 1 caixotinho c/ 1 resma de papel; 12 
escovas de limpar dentes 

1$530       "       " 

26 Out. José Gomes de 
Carvalho 

1 fardo c/ 6 peças de baeta comum c/ 
348 c.os 

18$792       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

2 barris e 7 cx.s c/ " varias e 
differentes mercadorias" 

122$610       "       " 

      " João Wheaton 1 caixote c/ 72 barretinas de palha 
ordinárias; 1 caixote c/ 72 barretinas 
de palha ordinárias; 1 baú c/ 20 peças 
de cetim de lã; 1 baú c/ 20 peças de 
lila; 1 baú c/ 1.064 varas de fita; 6 
peças c/ 36 lenços de seda,  6 peças c/ 
36 lenços de algodão 

104$580       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

2 cx.s, 2 baús e 1 barril c/ "diversas 
mercadorias" 

69$744       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 10 peças de pano superfino 
c/ 260 c.os 

140$400       "       " 

29 Out. André Adam 6 canastras e 7 barris c/ 460 garrafas 
de cerveja; 2 cx.s c/ 2 @ de velas de 
sebo; 2 cx.s c/ "mostarda, molhos e 
sementes"; 1 caixote c/ 72 chapéus 

28$458       "       " 

      " Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 embrulho c/ 1 peça de casimira c/ 28 
c.os 

4$200       "       " 

4 Nov. Diogo Christie 1 caixote c/ "molhos de escabeche"; 1 
caixote c/ 1 chapéu de castor, 6 pares 
de meias de lã, 12 escovas de cabelo, 
24 escovas para dentes, 7 peças de 
fitas estreitas; 4 caixotes c/ 12 formas 
para velas, 72 frascos de mostarda, 20 
milheiros de anzóis, 70 peças de renda 
estreita 

87$270       "       " 

6 Nov. Ambrosio 
Joaquim de 
Sousa 

1 cx. c/ 12 chapéus pêlo falso; 1 baú c/ 
2 peças de droguete castor c/ 80 c.os, 
14 xales de algodão de tamanho 
grande, 5 peças de panino ordinário c/ 
45 varas 

13$740       "       " 

7 Nov. António Joaquim 2 fardos,  8 baús e 2 cx.s c/ "diversas 367$176       "       " 
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da Costa mercadorias"  
9 Nov.       " 6 cx.s e 3 fardos c/ "differentes 

mercadorias" 
270$522       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues da 
Silveira 

3 quartos c/ 40 dúzias de garrafas 
pretas 

3$000       " Ber.m amer. 
Laranja 

      " Guilherme 
Brander 

10 caixotes c/ 161 peças de bombazina 
larga c/ 6.660 c.os; 1 pacote c/ 45 
peças de camelão comum  

432$600       " Escuna ingl. 
Izabel 

1 Dez.       " 38 barris de arenques de moura; 52 
barris de cavalas; 100 barris de farinha 
de trigo c/ 600 @; 100 caixotes 
pequenos c/ arenques de fumo; 30 
barris de farinha de milho c/ 180 @; 
50.000 pés de tabuado; 600 aduelas de 
pipa; 7 milheiros de aduelas de barril; 
31 barris de carne salgada; 7 barris ou 
selhas pequenas c/ carne salgada; 20 
barris de breu; 20 barris de alcatrão; 
10 barris de terbentina; 10 barris de 
resina; 6 barris e 1 caixote c/ cera 
bruta amarela c/ 29 @ 

379$884 E.U.A. Ber.m amer. 
Ohio 

      "       " 12 barris de manteiga c/ 12 @; 50 
barris de arenques 

25$956 Londres Ber.m ingl. 
Izabel 

17 Dez. António José de 
Vasconcelos 

12 presuntos c/ 7 @;  1 cesto de 
queijos c/ 2 @ 

5$616       " Ber.m port. 
Carlos & 
Henrique 

      " Guilherme 
Brander 

22 moios de sal; 1.457 panelas de 
ferro c/ 732 @; 58 canastras e 4 
quartos c/  loiça de pó de pedra 

342$384 Liverpool Chalupa ingl. 
Duquesa 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 91 dos Direitos Reais, 1811. 
 

QUADRO XIII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1812 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

2 Jan. Guilherme 
Harding Read 

64 barris de arenques 28$800 Jersey Escuna ingl. 
Fama 

3 Jan. Henrique Loyd 1 fardo c/ 10 peças de baeta cor 
comum c/ 454 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta cor comum c/ 449 c.os; 
1 fardo c/ 10 peças de baeta cor 
comum c/ 442 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta cor comum c/ 445 c.os; 
1 fardo c/ 36 cobertores de papa alva; 
1 baú c/ 40 peças de chita ordinária c/ 
1.493 c.os; 2 baús c/ 80 peças de chita 
ordinária c/ 2.986 c.os; 1 caixote c/ 20 
peças de bombazina larga c/ 880 c.os, 
10 peças de bombazina larga avariada 
c/ 440 c.os; 1 caixote c/ 100 peças de 
cassa ordinária c/ 800 varas, 4 peças 
de riscado fino c/ 64 c.os, 14 peças c/ 
140 lenços de escórcia, 3 peças de 
esguião fino c/ 62 varas, 3 peças de 
panino ordinário c/ 57 varas 

407$384 Londres Ber.m ingl. 
Lightening 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 5 peças de lila; 1 cx. c/ 3 
peças de xales de algodão, 30 peças c/ 
480 lenços marotinhos, 5 peças de 
chita ordinária c/ 186 c.os; 1 cx. c/ 50 

146$076       " Escuna ingl. 
Ninfa do Mar 
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peças de panino entrefino c/ 480 
varas; 1 cx. c/ 10 peças c/ 80 lenços 
para rapé, 6 peças de panino ordinário 
c/ 48 varas; 30 peças c/ 240 lenços 
ordinários para rapé, 8 peças de ganga 
riscada c/ 240 c.os, 3 peças de fustão 
branco entrefino c/ 120 c.os; 2 peças 
de bombazina larga c/ 170 c.os, 20 
peças c/ 240 lenços de cassa, 4 peças 
de panino ordinário c/ 76 varas, 10 
cortes de vestidos para senhora 

3 Jan. Loureiro & F.o 1 fardo c/ 10 peças de baeta comum 
avariada c/ 538 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de baetão comum c/ 396 c.os, 4 peças 
de baetão avariado c/ 281 c.os; 1 fardo 
c/ 3 peças de pano ordinário c/ 157 
c.os, 2 peças de pano mais que 
ordinário c/ 90 c.os, 3 peças de pano 
entrefino c/ 130 c.os, 1 peça de 
casimira comum c/ 46 c.os; 1 caixote 
c/ "varias e differentes mercadorias 
miudas"; 1 cx. c/ vária ferragem, 6 
peças durante comum, 6 peças de lila; 
7 barris de pregos c/ 97 @; 3 barris de 
chumbo de caça c/ 23 @; 1 caixote c/ 
12 chapéus de pêlo de seda, 12 
chapéus de pêlo de seda avariados 1 
caixote c/ 12 barretinas de castor para 
senhora, 48 chapéus ordinários de lã; 1 
caixote c/ 10 peças de bombazina 
estreita c/ 437 c.os, 2 peças de 
belbutina c/ 69 c.os, 2 peças de 
veludilho avariado c/ 64 c.os; 1 
caixote c/ 20 peças c/ 240 lenços de 
cassa, 24 peças de panino ordinário c/ 
230 varas, 20 peças de cassa ordinária 
c/ 160 varas; 60 peças de cassa 
avariada c/ 480 varas; 1 caixote c/ 10 
peças de chita ordinária c/ 373 c.os 

398$072       "       " 

4 Jan. João Bernardino 
Pereira 

1 caixote c/ 2 peças de riscado de 
linho entrefino c/ 94 c.os, 1 peça de 
lila, 2 peças de durante comum, 6 
chapéus de sol para senhora, 36 pares 
de meias de algodão entrefinas, 18 
pares de meias de seda, 4 lenços de 
filó bordados para senhora, 7 
milheiros de agulhas, 4 peças de renda 
estreita c/ 59 varas; 3 peças de renda 
larga c/ 59 varas; 1 caixote c/ 11 peças 
de chita entrefina c/ 410 c.os, 6 peças 
c/ 72 lenços de panino pintados; 1 
caixote c/ 50 peças de panino 
entrefino c/ 480 varas; 1 caixote c/ 40 
peças de panino entrefino c/ 384 
varas; 1 caixote c/ 6 barretinas para 
menina, 12 chapéus pêlo de seda, 12 
chapéus de castor, 24 chapéus de pêlo 
falso; 1 caixote c/ "differentes 
mercadorias"; 2 barricas c/ panelas de 
ferro c/ 41 @ 

181$462       "       " 
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7 Jan. Guilherme 
Brander Junior 

8 barris de pregos c/ 40 @ 9$600       " Escuna ingl. 
Zefir 

      "       " 1 fardo c/ 4 peças de baeta cor comum 
c/ 363 c.os 

20$602       " Escuna ingl. 
Izabel 

8 Jan. Guilherme 
Harding Read 

200 cestos c/ 5 moios de batata inglesa 4$500 Liverpool Escuna ingl. 
Voadora 

9 Jan. Thomas Hickling 
Junior 

14 barris c/ 21 @ de manteiga de vaca 6$048       "       " 

14 Jan. Guilherme 
Harding Read 

1 saco c/ 5 alqueires de cevadinha, 2 
sacos c/ 10 alqueires de ervilha, 4 
sacos c/ 3 @ de munição 

2$676       "       " 

      "       " 84 panelas de ferro c/ 33 @; 1 barril c/ 
pregos c/ 5 @; 4 fardos c/ linho c/ 54 
@; 11 caixotes c/ 1.200 vidros de 
quarto 

63$480       "       " 

17 Jan. Thomas Hickling 
& C.o 

10 barris de breu; 20 barris de 
alcatrão; 15 barris c/ biscoito c/ 30 @; 
6 barris c/ 60 canadas de manteiga de 
porco; 47 caixotes de queijo c/ 29 @; 
6 quartos de bacalhau c/ 140 @; 6 
cascos c/ azeite de peixe c/ 35 
almudes; 46 caixotes c/ arenques de 
fumo; 22 caixotes c/ velas de sebo c/ 
36 @; 29 barris pequenos de salmão; 5 
carteiras ou escrivaninhas, 2 bancas de 
jogo, 2 barras; 29 barris c/ pregos; 33 
barris de farinha; 2 barris de óleo de 
linhaça; 10 barris de manteiga de 
vaca; 5 barris de salmão; 5 barris de 
cavalas; 10 barris de carne; 1 barril de 
arenques; 1.800 aduelas de barrica; 
175 remos; 30.000 pés de tabuado; 36 
cascos de genebra c/ 150 almudes;  

443$346 Boston Escuna amer. 
João 

17 Jan. Diogo Cockburn 70 barris de manteiga de vaca c/ 60 @; 
20 barris de manteiga de porco c/ 80 
canadas; 9 caixotes c/ 13 @ de velas 
de sebo 

29$472 Lisboa 
(via) 

Ber.m ingl. 
Phebe 

      " Guilherme 
Harding Read 

10cascos de azeite de peixe c/ 120 
almudes; 150 barris de arenques; 6 
molhos de sacada; 6 barris de 
arenques de fumo; 6 caixotes c/ figos 
c/ 17 @; 1 canastra c/ 100 chapéus ; 1 
caixote c/ 12 barretinas para senhora,  
18 chapéus de castor para frade; 1 baú 
c/ 25 peças de riscadilho c/ 1.060 c.os; 
1 baú c/ 840 lenços ordinários para 
rapé; 1 baú c/ 768 lenços finos 
vermelhos; 1 baú c/ 75 peças de xales 
de algodão c/ 705, 18 peças de lenços 
marotinhos c/ 216; 1 baú c/ 66 peças 
c/ 900 lenços marotinhos; 1 baú c/ 16 
peças de enrolados c/ 384 varas; 1 baú 
c/ 12 peças de enrolados c/ 268 varas, 
4 peças de fustão fino c/ 160 c.os, 2 
peças de ganga de cores c/ 140 c.os; 1 
baú c/ 21 peças de enrolado muito 
estreito c/ 96 varas, 26 peças de 
panino ordinário c/ 320 varas; 1 baú c/ 
80 peças de c/ 800 lenços de escórcia 
muito ordinária; 1 baú c/ 28 peças de 

850$962 Liverpool Ber.m ingl. 
Venus 
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toalhas de mesa adamascadas c/ 314 
varas, 216 guardanapos pequenos 
ordinários; 1 baú c/ linhas de algodão 
para costura; 1 baú c/ 26 peças de 
escórcia c/ 208 varas, 9 peças de cassa 
ordinária c/ 72 varas, 10 peças de 
cortes de vestido de escórcia 
bordados, 22 peças c/ 264 lenços de 
escórcia lisa, 13 peças de lenços de 
cassa ordinária c/ 150, 17 cortes de 
vestidos de cassa bordados; 1 baú c/ 
"muitas e diversas miudezas"; 1 baú c/ 
52 peças de escórcia preta c/ 374 
varas; 1 canastra c/ "varios trastes para 
cozinha"; 1 caixotinho c/ escovas; 19 
fardos de linho c/ 65 @; 1 baú c/ 25 
peças de guingão c/ 1.058 c.os; 1 baú 
c/ 109 peças de lenços c/ 864 lenços 
de cor; 1 baú c/ 6 peças de pano rei ou 
enrolado c/ 139 varas, 2 peças de 
ganga de cores c/ 140 c.os, 2 peças de 
fustão branco entrefino c/ 120 c.os; 1 
baú c/ 20 peças de cassa de cor 
ordinária c/ 224 varas, 2 peças c/ 120 
lenços de cassa fina, 20 peças c/ 20 
dúzias de lenços de escórcia; 1 baú c/ 
9 cortes de vestidos de cassa bordada, 
3 peças c/ 24 lenços de cassa bordada, 
2 peças de cassa ordinária c/ 16 varas, 
4 peças de ecórcia grossa c/ 32 varas, 
10 peças de escórcia preta c/ 80 varas, 
8 cortes de vestidos de chambre, 5 
peças c/ 60 lenços de malva e algodão 

18 Jan. Guilherme 
Harding Read 

2 baús c/ 13 selins e freios; 3 baús c/ 
24 alcatifas de besta; 3 baús c/ 
alcatifas para canapé, 1 alcatifa c/ 40 
c.os; 1 caixote c/ 2 queijos c/ @ e 
meia 

48$642 Londres Ber.m ingl. 
Venus 

28 Jan. Cláudio Jardinê 22 cascos c/ chumbo para caçar; 1 
fardo c/ 101 peças de pano rei c/ 1.515 
varas; 1 fardo c/ 60 peças de pano rei 
c/ 900 varas; 1 fardo c/ 60 peças de 
pano rei c/ 900 varas; 1 fardo c/ 100 
peças de riscado c/ 2.200 c.os; 1 fardo 
c/ 6 peças de pano entrefino c/ 170 
c.os, 4 peças de pano superfino c/ 113 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
entrefino c/ 200 c.os, 4 peças de pano 
superfino c/ 96 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de pano fino c/ 156 c.os; 1 peça de 
casimira c/ 52 c.os; 1 fardo c/ 4 peças 
de baeta cor comum c/ 457 c.os,  4 
peças de baetão c/ 134 c.os; 1 fardo c/ 
6 peças de baeta cor comum c/ 693 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baeta c/ 689 
c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baeta c/ 802 
c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baeta c/ 810 
c.os; 1 fardo c/ 5 peças de pano 
ordinário c/ 238 c.os, 5 peças de pano 
mais que ordinário c/ 229 c.os; 1 fardo 

1:912$406       " Escuna ingl. Lark
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c/ 5 peças de pano ordinário c/ 237 
c.os, 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 210 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de ((frainel)) c/ 954 c.os; 4 
fardos c/ 200 resmas de papel comum; 
1 fardo c/ 72 cobertores de papa; 1 
caixote c/ 10 peças de durante e saeta, 
12 peças de duraque; 5 caixotes c/ 120 
vidros de folha, 50 vidros de meia 
folha; 5 caixotes c/ 50 chapéus 
grossos; 1 caixote c/ 24 chapéus de 
castor para senhora; 1 caixote c/ 12 
grosas de botões para casaca, 6 grosas 
de botões para veste; 1 caixote c/ 144 
frasquinhos de mostarda; 3 caixotes c/ 
18 cadeiras, 1 canapé de palhinha; 1 
caixote c/ 20 peças de belbutina larga 
c/ 1.305 c.os, 16 peças de ganga de 
cores c/ 652 c.os; 449 bandas de ferro 
c/ 695 @; 500 panelas de ferro c/ 205 
@; 1 baú c/ 99 peças c/ 99 dúzias de 
lenços entrefinos para rapé, 15 peças 
de escórcia entrefina c/ 120 varas; 1 
baú c/ 24 xales de malva e algodão; 30 
peças de panino de cores entrefino c/ 
576 varas, 15 peças de escórcia 
entrefina c/ 120 varas, 15 cortes de 
vestido de cassa bordada; 20 peças c/ 
20 dúzias de lenços de cassa fina; 1 
baú c/ 18 peças de cassa bordada e 
lavrada c/ 144 varas, 45 peças de 
panino entrefino c/ 432 varas; 2 baús 
c/ 90 peças de chita entrefina c/ 3.360 
c.os; 1 baú c/ 36 peças de chita 
inferior c/ 1.344 c.os, 120 xales de 
algodão muito inferiores 

4 Fev. Francisco 
Joaquim Martins 
da Cunha 

1 fardo c/ 20 peças de pano ordinário 
c/ 649 c.os; 1 fardo c/ 20 peças de 
pano ordinário c/ 597 c.os; 1 fardo c/ 
20 peças de pano mais que ordinário c/ 
557 c.os  

233$070       " Ber.m ingl. 
Firmina e Escuna 
ingl. Izabel 

      " Thomas Kenyon 1 caixote c/ 1 piano forte  15$000 Liverpool Escuna ingl. 
Venus 

      " Henrique Lloyd 42 barris c/ 39 @ de roxo terra 11$232 Londres Chalupa ingl. 
Hope 

18 Fev.. João Carlos 
Scholtz 

611 fardos de linho c/ 2.100 @; 941 
barras de ferro c/ 1.100 @; 100 tábuas 

825$050 (Rússia) Ber.m port. 
Carlos e 
Henrique 

22 Fev Thomas Hickling 
& C.o 

10 barris de queijos c/ 37 @, 27 
caixotes c/ 61 @ de bacalhau, 20.000 
pés de tabuado; 4 quartos c/ 1 moio de 
feijão; 30 cx.s de velas de sebo c/ 34 
@, 10 barris de resina, 15 barris de 
terbentina, 16 barris de carne de 
porco, 4 barris de presuntos, 19 barris 
de manteiga, 11 barris de carne de 
vaca, 8 pipas de genebra c/ 140 
almudes 

315$279 Boston Escuna amer. 
Amanda 

      "       " 50.000 pés de tabuado; 39 caixotes de 
bacalhau c/ 114 @; 13 barris de azeite 

232$056       " Ber.m amer. (?) 
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de peixe c/ 91 almudes; 31 caixotes c/ 
42 @ de queijos; 13 barris c/ 10 @ de 
manteiga; 129 barrilinhos de bolacha 
fina c/ 16 @ 

17 Mar. Thomas Hickling 
& C.o 

40.000 pés de tabuado; 22 barris de 
azeite de peixe c/ 150 almudes; 10 
caixotes de espermacete c/ 10 @; 
5.000 aduelas de pipa; 7.500 aduelas 
de barrica; 500 aduelas de barril 

282$825 New York Ber.m amer. 
Catarina Jane 

2 Abr.  José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 cx. c/ 5 peças de lila preta, 2 peças 
de seda preta c/ 74 c.os, 6 xales de 
seda ordinários; 1 baú c/ 25 peças de 
chita mais que ordinária c/ 933 c.os; 
37 xales de algodão pintados; 1 cx. c/ 
15 peças de ganga de cores c/ 636 
c.os, 10 peças de bombazina estreita c/ 
433 c.os, 1 peça de belbutina c/ 36 
c.os; 1 cx. c/ 20 peças de cassa 
ordinária c/ 160 varas, 65 peças de 
panino ordinário c/ 600 varas, 25 
dúzias de lenços ordinários 

171$858 Londres Ber.m ingl. 
Lightening 

      " Miguel Borges 1 fardo c/ 20 peças de fustão c/ 849 
c.os; 1 baú c/ 30 peças de chita mais 
que ordinária c/ 1.053 c.os, 9 dúzias 
de lenços azuis ordinários; 1 cx. c/ 10 
peças de lila 

97$353       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

1 cx. c/ 12 chapéus castor, 12 chapéus 
pêlo de seda; 1 fardo c/ 2 peças de 
pano mais que ordinário c/ 84 c.os, 2 
peças de pano superfino c/ 117 c.os; 1 
peça de casimira comum c/ 48 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de baetão c/ 449 c.os; 
1 cx. c/ 10 peças de lila, 2 peças de 
belbutina c/ 69 c.os, 24 lenços de seda 
preta, 72 pares de luvas de camurça, 
12 grosas de botões para casaca, 12 
dúzias de pentes de marfim, 12 
milheiros de penas de escever; 1 barril 
c/ 6 @ de alvaiade; 1 barril c/ vidros; 
3 cx.s c/ 400 vidros de meia folha; 1 
cx. c/ 2 balanças pequenas e seus 
pesos; 1 barril e 1 embrulho c/ escovas 
e pincéis; 1 barril c/ 1 selim e seus 
pertences 

225$423       "       " 

      " José Bernardino 
Pereira 

1 baú c/ 19 peças de chita ordinária c/ 
13 dúzias de lenços, 63 xales de 
algodão; 1 baú c/ 4 peças de ganga de 
cores, 3 fustões brancos, 5 
bombazinas, 7 belbutinas, 1 veludilho; 
1 baú c/ paninos de filó de algodão, 
escórcia de linho, cassa riscada, lenços 
de cassa e de tabaco; 1 baú c/ 50 peças 
de filó de algodão; 2 cx.s c/ "diffrentes 
mercadorias e muitas miudezas" 

295$840       "       " 

      " António Joaquim 
de Sousa 

1 baú c/ 50 peças de pano ordinário c/ 
480 varas, 34 peças de escórcia c/ 272 
varas; 1 baú c/ 11 peças de lila; 1 baú 
c/ 9 peças de lila, 29 peças de garça c/ 
340 varas; 1 baú c/ 18 peças garça c/ 
140 varas 

117$120       "       " 
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      " Fernandes & 
Sousa 

1 baú c/ 12 peças de fustão pintado c/ 
288 c.os; 1 baú c/ 8 peças de fustão 
mais ordinário c/ 184 c.os; 1 fardo c/ 
14 peças de droguete c/ 540 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de sarja de lã c/ 240 
c.os; 1 cx. c/ 48 chapéus de pêlo de 
seda 

115$230       "       " 

4 Abr. Miguel Borges 1 fardo c/ 12 peças de baetão comum 
c/ 708 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
ordinário c/ 172 c.os, 4 peças de pano 
superfino c/ 117 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano ordinário c/ 236 c.os, 8 
peças de casimira c/ 174 c.os; 1 
caixote c/ 72 chapéus grossos para 
rapaz; 1 caixote c/ 96 chapéus grossos 
para homem; 1 caixote c/ 36 chapéus 
pêlo falso, 12 chapéus pêlo de seda; 1 
caixote c/ 36 chapéus, 12 chapéus; 8 
barris de cerveja; 1 cx. c/ 10 peças de 
lila; 1 baú c/ 45 peças de panino 
ordinário c/ 432 varas; 1 fardo c/ 20 
peças de fustão ordinário c/ 830 v.os; 
1 baú c/ 26 peças de chita mais que 
ordinária c/ 970 c.os, 72 lenços de 
seda de cores; 1 cx. c/ 25 peças de 
bombazina estreita c/ 1.072 c.os; 6 
peças de veludilho ordinário c/ 229 
c.os; 1 baú c/ 30 peças de chita mais 
que ordinária c/ 1.120 c.os, 21 dúzias 
de lenços ordinários para tabaco 

545$106 Londres Ber.m ingl. 
Lightening 

      " Ivens & Burnett 6 barris de arenques 2$700       " Chalupa ingl. 
Favorita 

7 Abr. Manuel António 
de Vasconcelos 

1 cx. c/ 72 chapéus grossos para rapaz; 
1 baú c/ 12 xales de lã, 20 peças de 
panino ordinário c/ 192 varas, 40 
peças de garça ordinária c/ 284 varas, 
72 lenços de 3 pontas para senhora; 
240 lenços de cassa ordinária; 40 
peças de garça 

52$920       " Chalupa ingl. 
Adventure 

      " José Gomes de 
Carvalho 

1 baú c/ 2 peças de belbute c/ 85 c.os, 
2 peças de belbutina c/ 69 c.os, 1 peça 
de veludilho preto c/ 37 c.os, 1 peça 
de veludilho verde c/ 33 varas, 8 peças 
c/ 96 lenços marotinhos muito 
ordinários, 10 peças de cadarço de 
debruar  sapatos, 10 peças de cadarço 
para arças de botas, 1 dúzia de pares 
de meias de algodão para senhora, 2 
dúzias de pares de meias de seda; 1 
baú c/ 8 peças de ganga de cores c/ 
293 c.os; 7 peças de cetineta c/ 570 
c.os; 1 cx. c/ 29 grosas de botões de 
casaca, 6 dúzias de colheres de 
estanho, 10 pares de castiçais de 
casquinhas; 1 baú c/ 6 peças de pano 
para camisas c/ 120 varas, 1 peça de 
bombazina c/ 41 c.os, 6 peças de 
ganga de cores c/ 210 c.os, 10 peças 
de cassa lavrada ordinária c/ 80 varas, 
15 peças de lenços para rapé, 13 peças 

283$317       "       " 
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de lenços de cassa ordinária, 5 peças 
de lenços de cassa de xadrez; 1 baú c/ 
20 peças de cassa riscada ordinária, 28 
peças de garça bordada c/ 230 varas; 
19 peças de lenços de cassa, 3 dúzias 
de lenços maiores; 1 cx. c/ 24 chapéus 
grossos para rapaz; 72 chapéus para 
homem; 1 cx. c/ 24 chapéus grossos 
para homem, 12 chapéus entrefinos; 1 
cx. c/ 60 chapéus pêlo falso; 1 cx. c/ 
24 chapéus pêlo de castor, 24 chapéus 
pêlo de seda, 6 chapéus armados; 1 
baú c/ 3 peças c/ 10 dúzias de lenços 
estampados, 94 xales de cores em 
algodão, 6 peças de fustão de cores 
para véstia c/ 180 c.os, 17 peças de 
garça entrefina c/ 130 varas, 1 peça de 
guingão c/ 60 c.os, 3 dúzias c/ 36 
lenços encarnados, 36 marroquins 
pretos; 1 fardo c/ 2 peças de baetilha 
branca c/ 120 c.os 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 fardo c/ 1 peça de baetão comum c/ 
54 c.os; 5 peças de  casimira comum 
c/ 136 c.os; 1 baú c/ 51 peças de 
panino ordinário c/ 489 varas, 1 peça 
de belbutina c/ 36 c.os, 10 dúzias de 
lenços de cassa ordinária, 6 dúzias de 
luvas de pelica para homem, 5 
milheiros de agulhas de costura; 1 baú 
c/ 72 xales de malva e seda, 12 peças 
de lenços marotinhos muito ordinários 
c/ 12 dúzias, 12 pares de meias de 
seda para homem; 1 cx. 24 dúzias de 
cartas para jogar; 1 cx. c/ 36 chapéus 
pêlo de seda; 1 cx. c/ 96 chapéus 
grossos para homem; 15 cestos c/ 262 
queijos flamengos c/ 27 @ 

144$471       "       " 

      " Henrique Lloyd 1 cx. c/ 8 peças de bombazina azul c/ 
346 c.os, 2 peças de belbutina c/ 66 
c.os, 2 peças de pano fino c/ 53 c.os; 
15 peças de pano rei c/ 495 varas, 2 
peças de casimira c/ 60 c.os 

70$218      " Ber.m ingl. 
Lightening 

8 Abr. António Joaquim 
da Costa 

1 baú c/ 6 peças de droguete castor 
preto c/ 241 c.os, 2 cortes de pano 
superfino c/ 18 c.os, 60 lenços de seda 
preta; 24 lenços finos para tabaco; 1 
fardo c/ 7 peças de baeta comum c/ 
532 c.os 

57$933       " Chalupa ingl. 
Adventure 

      " Fernandes & 
Sousa 

1 baú c/ 10 peças de ganga de cores c/ 
349 c.os; 24 xales de algodão 
bordados, 38 peças de garça ordinária 
c/ 264 varas; 1 baú c/ 144 xales 
brancos em algodão c/ bordadura, 32 
xales finos bordados 

63$432       "       " 

      " Inácio José de 
Melo 

1 fardo c/ 6 peças de casimira comum 
c/ 166 c.os; 1 baú c/ 10 peças de 
fustão ordinário c/ 417 c.os, 2 peças de 
lila, 2 peças de seda ordinária c/ 182 
c.os, 1 peça de cetineta c/ 85 c.os, 1 
peça de belbutina ordinária c/ 68 c.os, 

141$483       "       " 
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2 peças de cetineta c/ 136 c.os, 2 peças 
de bombazina estreita c/ 88 c.os; 1 baú 
c/ 10 peças de chita mais que ordinária 
c/ 373 c.os, 46 peças de panino c/ 441 
varas, 240 lenços de cassa ordinária 

9 Abr. Luís de Medeiros 
Raposo 

1 fardo c/ 2 peças de pano entrefino c/ 
56 c.os, 2 peças de pano fino c/ 53 
c.os, 9 peças de casimira c/ 148 c.os, 2 
peças de tripe grosso c/ 100 c.os; 1 
fardo c/ 36 alcatifas para besta; 1 baú 
c/ 7 peças de belbute c/ 296 c.os; 4 
peças de bombazina c/ 172 c.os, 3 
peças de ganga de cores c/ 106 c.os; 1 
cx. c/ 72 chapéus grossos para rapaz; 1 
cx. c/ 72 chapéus melhores para 
homem; 1 cx. c/ 24 serras grandes; 12 
milheiros de pregos amarelos; 1 cx. c/ 
25 chapéus de castor para criança; 4 
cx.s  c/ 44 @ de pregos 

141$804       "       " 

      " Guilherme 
Brander 

1 canastra c/ 1 serviço de loiça de pó 
de pedra ordinário; 2 cx.s c/ 24 
chapéus pêlo de seda, 48 chapéus pêlo 
falso 

31$860       " Ber.m ingl. 
Lightening 

      " Cláudio Jardinê 12 cx.s açúcar branco c/ 536 @ 
 

214$400       " Escuna ingl. Lark

10 Abr. Ivens & Burnett 1 cx. c/ 3 pares de castiçais de 
casquinha, 2 castiçais pequenos, 1 
urna de chá, 1 urna de café, 6 dúzias 
de colheres de casquinha, 1 bule de 
casquinha e 1 açucareiro, 1 leiteiro de 
casquinha, 12 dúzias de botões de 
casaca, 2 tesouras  de casquinhas c/ 
seus pratos, 2 dúzias de facas e garfos  
cabo de marfim; 1 caixote c/ 6 peças 
de lila, 6 peças de camelão, 16 barris 
c/ 12 dúzias de garrafas de cerveja; 4 
fardos c/ 4 peças de baeta cor comum 
c/ 2.310 c.os; 1 pipa c/ "liquido para 
apurar vinhos"; 2 fardos c/ 15 peças de 
pano ordinário c/ 720 c.os; 2 baús c/ 
10 peças c/ 120 lenços de cassa 
ordinária, 20 peças de panino c/ 193 
varas, 5 peças de cassa ordinária c/ 40 
varas, 20 peças de chita ordinária c/ 
746 c.os, 12 peças de cassa ordinária 
de cores c/ 190 varas, 192 xales de 
algodão pintados, 6 peças de holanda 
crua c/ 224 c.os, 20 peças de 
bombazina estreita, 6 peças de 
holanda de algodão c/ 224 c.os; 1 
caixa c/ 12 chapéus de pêlo de seda; 1 
barril c/ 44 chapéus grossos para 
rapaz; 2 cestos c/ 12 ratoeiras; 4 fardos 
c/ 12 peças de baeta comum c/ 661 
c.os; 14 peças de pano superfino c/ 
460 c.os; 1 barril c/ ferraduras; 1 barril 
7 dúzias de garrafas de cerveja; 1 cx. 
c/ "varias miudezas para gasto de 
casa"; 6 pipas c/ 120 almudes de 
cerveja 

835$791 Londres Escuna ingl. 
Joseph 
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13 Abr. Cláudio Jardinê 17 barris 35 @ de alvaiade grossa; 48 
dúzias de garrafas de cerveja; 7 fardos 
c/ 24 peças de baeta comum c/ 2.786 
c.os, 4 peças de baeta cor de rosa c/ 
462 c.os, 1 peça de baeta colxestre c/ 
116 c.os, 2 peças de baeta verde c/ 230 
c.os; 7 peças de baeta comum c/ 773 
c.os; 10 peças de pano ordinário c/ 
434 c.os; 1 cx. c/ 12 grosas de botões; 
1 cx. c/ 30 peças de durante, 30 peças 
de cetim de lã, 16 peças de saetas; 2 
fardos c/ 10 peças de pano mais que 
ordinário c/ 400 c.os; 1 cx. c/ 7 dúzias 
de pares de luvas para senhora e 
homem; 6 barris c/ 73 @ de pregos; 
800 panelas de ferro c/ 569 @ 

599$274       "       " 

14 Abr. António Rebelo 
de Carvalho 

2 cx.s c/ 192 chapéus grossos para 
homem; 1 fardo c/ 12 peças de panino 
ordinário 

29$940       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

2 fardos c/ 160 peças de pano rei c/ 
456 varas; 2 fardos c/ 10 peças de 
baetão c/ 588 c.os, 17 peças de 
casimira c/ 257 c.os; 3 cx.s  c/ 228 
chapéus ordinários para homem; 5 
baús c/ 30 chapéus para homem, 23 
peças de ganga c/ 920 c.os, 7 peças de 
ganga entrançada c/ 280 c.os, 4 peças 
de belbute c/ 170 c.os; 25 arráteis de 
linhas de cores, 8 peças de fustão 
entrefino c/ 330 c.os 

268$578       "       " 

      " Inácio José de 
Melo 

1 baú c/ 35 peças de panino ordinário 
c/ 336 c.os, 3 peças de bombazina c/ 
130 c.os, 21 peças c/ 300 lenços 
marotinhos, 5 peças c/ 60 lenços para 
tabaco 

32$700       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues da 
Silveira 

1 baú c/ 2 peças de belbutina c/ 72 
c.os, 30 arráteis de linhas; 1 embrulho 
c/ 1 colchão; 1 cx. 12 queijos c/ 2 @ 

11$736       "       " 

      " Henrique Lloyd 1 fardo c/ 100 peças de ganga amarela 15$000       "       " 
15 Abr. Guilherme 

Harding Read 
197 barris pequenos c/ 25 arenques de 
moura cada um; 20 barris de arenques 
de fumo 

20$820       " Chalupa ingl. 
Adventure 

      "       " 18.000 pés de tabuado; 34 barris de 
azeite de peixe c/ 188 almudes; 24 
barrilinhos de manteiga c/ 38 @; 66 
caixotes, 64 barris e 4 quartos de 
bacalhau c/ 560 @; 25 meios barris de 
salmão; 46 meios barris de cavalas ou 
arenques; 54 caixotinhos de arenques 
de fumo; 6 barris de alcatrão; 24 
caixotinhos c/ 24 dúzias de garrafas de 
cerveja preta; 30 barris c/ 3 moios de 
batata; 1 barril c/ 7 @ de queijos 

304$440 Halifax Escuna ingl.  
Bounthe 

18 Abr. Henrique Lloyd 26 cestos c/ 44 @ de queijos 12$678 Londres Escuna ingl. 
Firmina 

      " Thomas Hickling 
& C.o 

12 peças de cabos c/ 47 @ 14$100 Londres  Lugre ingl. Brisk 

24 Abr. Ivens & Burnett 2 peças de cabos c/ 42 @;  12$600       (?) Ber.m amer. 
Providência 

27 Abr. Tomas Hickling 15.000 pés de tabuado; 30 barris de 54$000 Salem Ber.m amer. 
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& C.o alcatrão Lucia 
9 Mai.       " 14.000 pés de tabuado; 4.000 aduelas 

de quarto; 35 @ de queijos; 10 barris 
de cerveja c/ 30 almudes; 2 barris c/ 
35@ de presuntos; 35 barris c/ 105 @ 
de biscoito ou bolacha; 10caixotes c/ 
120 garrafas de cerveja; 2 moios de 
batata; 1 quarto c/ 15 almudes de 
genebra; 3 cx.s c/ 9 @ de bacalhau; 2 
barris de arenques; 24 cadeiras e 1 
canapé; 3 escrivaninhas; 18 @ de 
queijo 

152$244 Portland Escuna amer. 
São Miguel 

11 Mai. Dr. João Nesbit 3 barris, 1 caixote c/ 15 @ de pregos 3$750 Londres Ber.m ingl. 
Lightening 

14 Mai. Christiano Peters 1.780 dúzias de garrafas pretas; 1 
lastro de carvão de pedra 

143$000 (Londres) Chalupa ingl. 
Bee 

20 Mai. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

3 fardos c/ 48 peças de baeta comum 
c/ 2.900 c.os 

156$600 Liverpool Escuna amer. 
John 

23 Mai. Miguel Borges 20 queijos c/ 14 @ 4$032       "        " 
25 Mai. Tomas Hickling 

& C.o 
1 quarto, 2 canastras e 1 cx. c/ loiça de 
pó de pedra; 1 barril c/ 1 trem de 
cozinha; 1 baú c/ 1 peça de belbute c/ 
64 c.os, 4 colchas de algodão, 2 peças 
de panino ordinário c/ 52 varas, 1 peça 
de pano entrefino c/ 53 c.os 

64$170       "       " 

27 Mai. António da Silva 
Castanho 

6 canastras c/ loiça de pó de pedra 27$000       "       " 

2 Jun. Ivens & Burnett 20 cestos de queijos c/ 68 @; 20 
cascos c/ 20 dúzias de garrafas de 
cerveja 

41$184 Londres Galeota ingl. 
Elizabeth 

      " Fernandes & 
Sousa 

2 fardos c/ 12 peças de baeta comum 
c/ 670 c.os; 20 barris de pregos c/ 174 
@ 

122$160       "       " 

6 Jun. António Joaquim 
da Costa 

5 cx.s, 4 fardos e 4 baús c/ "diversas 
mercadorias" 

564$507       "       " 

      " Camilo Martins 
Cardoso 

6 caixotes c/ " diversas mercadorias" 205$290       "       " 

1 Jul. Miguel Borges 3 caixotes c/ chapéus, fechaduras para 
cómodas, parafusos e pregos de metal; 
2 caixotes c/ chapéus para homem e 
rapaz; 1 fardo c/ baetas, casimiras e 
lilas; 3 baús c/ bombazinas, 
veludilhos, chitas, lenços, panino e 
fustões 

286$966       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

5 caixotes c/ 50 peças de xales de 
algodão c/ 120 dúzias; 1 dúzia de 
xales grandes; 48 peças de chita muito 
ordinária c/ 1.792 c.os; 5 peças de 
serafina; 1 embrulho c/ 1 peça de pano 
entefino / 44 c.os, 1 embrulho c/ 22 
resmas de papel comum para 
embrulhar 

280$620 Gibraltar Galeota ingl. 
Maria 

9 Jul. Alexandre Man 16 sacas de café c/ 50 @ (arruinado) 9$600 Liverpool       (?) 
13 Jul. Bento Ribeiro de 

Faria 
1 cx. c/ 1 harpa 22$500 Londres Ber.m ingl. 

Lightening 
      " Cláudio Jardinê 1 caixote c/ 57 peças de camelão; 1 

caixote c/ 2 peças de belbute c/ 88 
c.os; 2 peças de belbutina c/ 88 c.os; 3 
peças de bombazina c/ 554 c.os; 2 

204$357 Madeira (via) Escuna 
espanhola S. 
Lourenço 
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peças de metim c/ 173 c.os, 1 peça de 
fustão branco fino c/ 40 c.os; 4 peças 
de veludilho c/ 154 c.os; 7 cortes de 
fustão pintado c/ 36 c.os; 1 caixote c/ 
132 chapéus de castor, 36 chapéus de 
seda, 6 chapéus armados 

14 Jul. Nicolau Maria 
Raposo 

1 cx. c/ 12 peças de renda de algodão, 
16 xales de filó, 16 vestidos para 
senhora, 12 lenços, 12 pares de luvas 
de filó de algodão, 29 peças de fita de 
seda, 1 retalho de damasco de seda, 2 
peças de tafetá, 12 pares de meias de 
seda para senhora, 1 dúzia de luvas de 
pelica, 4 arráteis de alfinetes; 1 cx. c/ 
12 peças de guingão, 24 peças de chita 
entrefina, tudo c/ 1.344 c.os; 1 cx. c/ 
12 dúzias de lenços de cassa, 12 
dúzias de lenços de rapé, 6 peças de 
cassa de riscas, 6 peças de escórcia, 5 
peças de cassa de cordão, 6 peças de 
escórcia, 24 peças de panino, 8 peças 
de fustão; 1 cx. c/ 72 chapéus grossos 
para rapaz; 1 cx. c/ 120 chapéus 
grossos para homem; 1 cx. c/ 60 
chapéus para homem; 1 cx. c/ 60 
chapéus grossos para homem; 1 cx. c/ 
12 chapéus pêlo falso; 6 barris de 
pregos c/ 70 @; 1 baú c/ 16 peças de 
bombazina c/ 690 c.os; 2 peças de 
belbute preto c/ 77 c.os; 2 peças de 
belbutina c/ 68 c.os; 4 peças de panino 
entrefino c/ 38 varas; 6 chapéus pêlo 
de seda, 6 chapéus castor 

357$600 Londres Ber., ingl. 
Lightening 

      " André Adam 33 barris c/ 400 almudes de azeite de 
peixe 

288$000       "       " 

      " José Joaquim da 
Silva  

1 bomba de pau; 1 cx. c/ alfinetes e  
navalhas; 1 cx. c/ 1 piano forte 

27$000       "       " 

      " Henrique Lloyd 
& C.ia 

4 cx.s c/ 1 cómoda de mogno, 12 
cadeiras de palhinha, 1 mesa de jantar 
de mogno 

45$000       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

8 caixotes c/ 2 figuras de gesso, 2 
dúzias de xícaras e pires e "outras 
miudezas"; 10 caixotes, 2 canastras e 1 
embrulho e 2 barris c/ "muitas e 
differentes miudezas" 

25$500       "       " 

      " Dr. João Nesbit 2 cx.s c/ 6 fechaduras, 24 vidros de 
folha  

1$944       "       " 

      " António José de 
Vasconcelos 

1 baú c/ 100 peças de panino ordinário 
c/ 960 varas 

57$600       "       " 

16 Jul. Loureiro & F.o 1 cx. c/ 24 chapéus pêlo de seda; 1 cx. 
c/ 24 chapéus ordinários; 1 cx. c/ 12 
chapéus pêlo falso, 12 chapéus de 
castor; 1 cx. c/ 9 peças de fitas de 
seda, 6 vestidos de seda, 14 lenços de 
seda, 24 lenços bordados finos, 6 
peças de renda de filó, 4 peças de 
esguião, 17 milheiros de anzóis, 30 
pares de meias de seda, 24 pares de 
meias de algodão, 1 par de meias de 
lã, 20 grosas de botões de metal, 24 

344$346       "       " 
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cortes de colete de casimira; 2 barris c/ 
pregos c/ 24 @; 1 fardo c/ 6 peças de 
baeta cor comum c/ 335 c.os; 1 fardo 
c/ 5 peças de casimira c/ 209 c.os, 1 
peça de (frainel) c/ 45 c.os; 3 peças de 
pano superfino c/ 80 c.os; 1 baú c/ 20 
peças de chita ordinária c/ 746 c.os; 1 
baú c/ 17 peças de pano rei c/ 340 
varas; 1 fardo c/ 48 peças de panino c/ 
460 varas, 10 peças de guingão c/ 96 
varas, 24 dúzias de lenços de cassa; 1 
baú c/ 6 dúzias de lenços finos para 
rapé, 13 peças de pano rei c/ 260 
varas, 4 peças de fustão ordinário c/ 
160 c.os, 1 peça de fustão c/ 40 c.os; 1 
baú c/ 2 peças de bombazina c/ 48 
c.os, 2 peças de belbute c/ 230 c.os, 4 
peças de belbutina c/ 230 c.os, 4 peças 
de belbutina c/ 140 c.os 

      " Joaquim José 
Arnaud 

40 peças de pano rei c/ 780 varas; 1 
peças de belbutina preta c/ 36 c.os; 1 
cx. c/ 1 milheiro de penas para 
escrever, 1 grosa de lápis, 16 resmas 
de papel comum; 1 cx. c/ 1 peça de 
riscado c/ 40 c.os; 10 grosas de botões, 
1 peça de tapete para alcatifa de besta, 
34 peças de fitas de seda, 6 peças de 
cordão de seda, 70 milheiros de 
anzóis, 32 arráteis de arame, 16 
arráteis de alfinetes; 16 chapéus de sol 
de seda; 1 fardinho c/ 1 peça de 
casimira c/ 40 c.os, 1 peça de pano 
fino c/ 17 c.os; 2 cx.s c/ 400 folhas de 
flandres; 2 barris de pregos c/ 33 @; 1 
cesto de loiça 

129$360       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

4 cx. c/ 52 @ de queijos 14$976       "       " 

      " Camilo Martins 
Cardoso 

1 caixote c/ 100 peças de panino 
ordinário c/ 960 varas; 1 cx. c/ 30 
peças de chita ordinária c/ 1.053 c.os, 
5 peças de panino de cores c/ 48 varas, 
7 dúzias de lenços marotinhos; 1 cx. c/ 
75 peças de panino ordinário c/ 720 
varas; 1 cx. c/ várias fazendas; 1 cx. c/ 
12 chapéus de pêlo de seda; 6 chapéus 
brancos ou barretinas para senhora; 1 
fardo c/ 4 peças de  casimira c/ 192 
c.os, 1 peça de durante; 1 embrulho c/ 
4 peças de filó bordado, 3 dúzias de 
luvas de seda 

244$410       "       " 

17Jul. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 cx. c/ 14 @ de queijos; 1 caixote c/ 
livros para escritório 

8$532       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 4 peças de baetão comum c/ 
166 c.os, 7 peças de pano ordinário c/ 
150 c.os, 2 peças de casimira c/ 64 
c.os 

47$520       "       " 

      " Diogo Cockburn 10 pipas de azeite de peixe c/ 180 
almudes 

129$600       "       " 
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20 Jul. Fernandes & 
Sousa 

10 fardos c/ 12 peças de baetão c/ 660 
c.os; 1 fardo c/ 4 peças de pano 
ordinário c/ 240 c.os, 2 peças de pano 
mais que ordinário c/ 100 c.os, 4 peças 
de pano fino c/ 208 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de pano mais que ordinário c/ 
176 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
grosso c/ 400 c.os; 1 fardo c/ 10 peças 
de pano grosso c/ 460 c.os; 1 fardo c/ 
10 peças de pano ordinário c/ 400 c.os 

397$200       "       " 

27 Jul. Manuel Pacheco 10 barris de pregos c/ 300 @; 1 barril 
c/ "varia ferrage"; 1 barril c/ 10 @ de 
aço; 3 quartos c/ panelas de ferro c/ 
180 @; 1 cx. c/ 13 milheiros de 
anzóis; 1 fardo c/ 60 peças de pano rei 
c/ 600 varas; 1 cx. c/ 84 chapéus 
grossos; 1 cx. c/ 12 chapéus de pêlo 
falso; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
comum c/ 1.160 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de baeta comum c/ 1.060 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
300 c.os; 2 peças de pano entrefino c/ 
80 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de baeta c/ 
88 c.os. 16 peças de durante; 1 baú c/ 
"muitas e diferentes miudezas"; 1 
fardo c/ 1 peça de baeta verde c/ 116 
c.os; 4 barris de azeite de peixe c/ 38 
almudes; 10 barrilinhos de escomilha 
c/ 20 @ 

488$664       "       " 

28 Jul. Cláudio Jardinê 1 cx. c/ 60 chapéus de sol de seda; 1 
cx. c/ 24 chapéus para senhora; 1 cx. 
c/ 84 chapéus grossos para homem; 1 
cx. c/ 84 chapéus para homem; 1 cx. c/ 
84 chapéus para homem; 1 cx. c/ 84 
chapéus ordinários para homem; 1 cx. 
c/ 84 chapéus de melhor qualidade; 1 
cx. c / 24 chapéus de seda para 
senhora; 1 cx. c/ 24 chapéus de seda 
para homem; 1 cx. c/ 48 chapéus para 
rapaz; 1 cx. c/ 3 urnas de casquinha 
para chá; 1 cx. c/ "muitas e diversas 
miudezas"; 1 cx. c/ 100 peças de 
panino comum c/ 960 varas; 1 baú c/ 
40 peças de panino de cores c/ 768 
varas; 1 cx. c/ bombazina, cetineta e 
belbutina; 1 caixotinho c/ 5 dúzias de 
luvas de pelica para senhora; 1 caixote 
c/ 11 peças de filó, 40 peças de 
durante de cetim de lã; 3 barris c/ 34 
@ de chumbo para caça; 14 barris c/ 
diversas tintas; 1 fardo c/ 9 peças de 
pano mais que ordinário c/ 400 c.os; 1 
fardo c/ 7 peças de baeta cor comum 
c/ 800 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
c/ 700 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baeta 
c/ 800 c.os; 1 cx. c/ 72 chapéus 
grossos; 1 cx. c/ 72 chapéus melhores; 
1 baú c/ diversas miudezas; 1 caixote 
c/ 6 peças de fustão branco ordinário 
c/ 248 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de lila; 

939$456       "       " 
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2 fardos c/ 19 peças de pano ordinário 
c/ 850 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
c/ 700 c.os; 1 cx. c/ 72 chapéus 
ordinários 

31 Jul. António 
Rodrigues da Paz 

1 fardo c/ 4 peças de pano ordinário c/ 
188 c.os, 2 peças de pano superfino c/ 
49 c.os, 4 peças de casimira c/ 188 
c.os; 1 fardo c/ 3 peças de durante, 5 
peças de baeta c/ 360 c.os; 35 peças de 
panino ordinário c/ 336 varas; 1 peça 
de belbutina c/ 36 c.os; 1 peça de 
metim; 9 dúzias de lenços comuns 
azuis, 1 peça de sarja preta c/ 53 c.os 

138$275       "       " 

6 Ago. Jacinto Inácio 
Rodrigues da 
Silveira 

1 baú c/ 6 peças de ganga c/ 240 c.os, 
6 peças de bombazina c/ 260 c.os, 2 
peças de belbute c/ 84 c.os, 4 peças de 
belbutina c/ 137 c.os, 4 peças de 
fustão ordinário c/ 160 c.os, 2 peças de 
fustão superfino c/ 88 c.os; 1 baú c/ 5 
peças de meia de laia c/ 206 c.os; 9 
dúzias de pares de meias de lã; 12 
peças de meias de algodão; 1 baú c/ 72 
peças de panino ordinário c/ 691 
varas; 1 fardo c/ 6 peças de 
estamenha; 1 fardo c/ 10 peças de 
serafina, 6 peças de droguete; 1 fardo 
c/ 100 peças de enrolados c/ 1.120 
varas; 1 fardo c/ 100 peças de 
enrolados c/ 1.120 varas; 1 baú c/ 32 
peças de panino ordinário c/ 307 
varas; 2 peças de belbutina c/ 72 c.os, 
2 peças de filó preto para véus, 6 
dúzias de pares de luvas; 6 dúzias de 
pares de meias de seda, 32 arráteis de 
linhas de cores; 1 baú c/ 18 peças de 
panino, 35 peças de fitas, 9 peças de 
cassa lisa, 6 peças de cordão para 
botas, 3 peças de cadarço, 12 dúzias 
de lenços de cores; 1 fardo c/ 10 peças 
de baeta comum c/ 568 c.os; 1 fardo c/ 
6 peças de baeta c/ 187 c.os, 1 peça de 
pelúcia de lã, 6 peças de sarja; 1 fardo 
c/ 2 alcatifas c/ 134 c.os; 1 baú c/ 1 
dúzia de chapéus ordinários; 1 baú c/ 2 
dúzias de chapéus, 4 dúzias de 
chapéus ; 1 cx. c/ 72 chapéus 
ordinários, 6 chapéus de pêlo de seda; 
1 cx. c/ 24 chapéus de pêlo falso, 24 
chapéus de pêlo de seda; 1 cx. c/ 24 
chapéus para senhora; 1 cx. c/ 50 
resmas de papel comum; 1 cx. c/ 50 
resmas de papel comum menor; 1 baú 
c/ 18 peças de saeta comum; 1 baú c/ 
26 peças de durante; 1 baú c/ 2 peças 
de lila, 5 peças de durante, 5 peças de 
bombazina c/ 226 c.os; 1 baú c/ 7 
peças de cetineta c/ 405 c.os; 1 baú c/ 
12 peças de cetineta c/ 862 c.os; 1 
caixote c/ 5 grosas de navalhas; 1 baú 
c/ 144 arráteis de fio de vela; 1 baú c/ 

2:570$674 Londres Ber.m port. 
Silveira 
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90 arráteis de fio de vela; 1 baú c/ 84 
arráteis de fio de vela; 1 baú c/ 5 peças 
de fustão fino c/ 398 c.os, 20 peças de 
chita comum c/ 746 c.os; 1 baú c/ 
"varias e differentes miudezas"; 1 
fardo c/ 5 peças de droguete castor c/ 
209 c.os; 1 baú c/ 50 peças de panino 
ordinário c/ 480 varas, 12 peças de 
panino melhor c/ 115 varas, 12 peças 
de cassa comum c/ 96 varas; 20 dúzias 
de lenços marotinhos; 1 baú c/ 53 
peças de panino ordinário c/ 797 
varas, 30 peças de marroquim; 1 baú 
c/ "muitas e differentes mercadorias; 1 
baú c/ 44 peças de chita c/ 1.642 c.os; 
1 fardo c/ 120 cobertores de papa 
pequenos; 1 fardo c/ 60 cobertores 
grandes; 1 fardo c/ 60 cobertores; 1 
fardo c/ 7 peças de baetão comum c/ 
400 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de panino 
mais que ordinário c/ 280 c.os, 8 peças 
de panino entrefino c/ 220 c.os; 1 
fardo c/ 11 peças de panino fino c/ 340 
c.os, 4 peças de panino entrefino c/ 
110 c.os; 1 fardo c/ 18 peças de pano 
superfino c/ 500 c.os; 1 fardo c/ 4 
peças de pano ordinário c/ 170 c.os, 4 
peças de pano ordinário c/ 170 c.os, 4  
peças de pano mais que ordinário c/ 
170 c.os, 4 peças de pano entrefino c/ 
200 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de pano 
ordinário c/ 360 c.os, 12 peças de 
casimira c/ 300 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de pano ordinário c/ 130 c.os, 6 peças 
de pano mais que ordinário c/ 140 
c.os; 1 fardo c/ 5 peças de pano mais 
que ordinário c/ 130 c.os, 4 peças de 
pano fino c/ 100 c.os, 113 barras de 
chumbo c/ 56 @; 2 rolos de chumbo c/ 
38 @; 3 barris c/ munição c/ 28 @; 1 
cx. c/ botões e verrumas; 28 barris c/ 
pregos c/ 394 @; 1 barril c/ "varia 
ferrage"; 2 barris c/ diversas tintas em 
barrilinhos; 51 barris c/ tintas, 6 barris 
c/ pólvora c/ 18 @, 12 selhas c/ 42 @ 
de aço; 6 barris de pólvora c/ 18 @; 5 
barris c/ pregos c/ 28 @; 1 baú c/ 1 
peça de lila, 14 peças de chita 
ordinária c/ 313 c.os, 49 peças de 
panino ordinário; 1 baú c/ "muitas e 
diversas mercadorias"; 600 arcos de 
ferro para pipa, 300 arcos de ferro 
para tonel; 912 bandas de ferro c/ 
1.000 @; 14 barricas c/ 140 almudes 
de azeite de peixe  

7 Ago. António Joaquim 
da Costa e Luís 
Curado 

1 baú c/ 16 peças de garça orinária, 14 
peças de garça entrefina, 10 xales 
brancos arrendados, 10 peças de 
lenços encarnados, 1 peça de belbute 
preto, 2 peças de durante; 1 baú c/ 3 

473$718       "       " 
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peças de bombazina preta, 4 peças de 
bombazina alvadia, 6 dúzias de pares 
de luvas de cores para homem; 1 fardo 
c/ 5 peças de belbute preto c/ 203 c.os; 
1 peça de belbutina c/ 44 c.os; 1 baú c/ 
4 peças de belbute c/ 172 c.os, 2 peças 
de belbutina c/ 70 c.os; 1 baú c/ 4 
peças de belbutina c/ 42 c.os, 6 peças 
de cetim de lã, 4 peças de durante; 1 
baú c/ 10 peças de lila; 2 peças de 
duraque, 50 cortes de fustão para 
veste; 1 baú c/ 47 peças de chita 
ordinária c/ 1.754 c.os; 1 baú c/ 
"diversas miudezas"; 1 cx. c/ 84 
chapéus ordinários; 1 cx. c/ 24 
chapéus mais que ordinários, 24 
chapéus pêlo de seda; 1 baú c/ 
"diversas mercadorias"; 1 fardo c/ 60 
peças de pano rei c/ 864 varas; 1 fardo 
c/ 12 peças de pano mais que ordinário 
c/ 274 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de 
(frainel), 5 peças de crepe; 1 fardo c/ 
24 cobertores pequenos, 24 cobertores 
grandes; 2 baús c/ 28 peças de durante 
comum 

      " Luís de Medeiros 
Raposo 

1 barrica c/ loiça de pó de pedra; 1 cx. 
c/ 8 peles de urso, 24 chapéus; 1 baú 
c/ penas, bezerros, garfos, facas, 
tinteiros; 1 baú c/ 46 peças de chita 
ordinária c/ 1.717 c.os; 1 fardo c/ 5 
peças de baetilha e 1 de baeta 

146$412       "       " 

8 Ago António José de 
Vasconcelos 

1 barrica c/ garrafas brancas e copos; 4 
cx.s c/ 160 vidros de folha; 1 fardo c/ 
6 peças de pano ordinário c/ 280 c.os, 
2 peças de saeta comum, 2 peças de 
saeta escarlate; 1 barrica c/ 1 almude 
de óleo de linhaça; 8 barris c/ diversas 
tintas; 6 barris c/ pregos c/ 66 @; 1 
barril c/ 8 dúzias de ferros de 
engomar; 1 barril c/ vária ferragem; 1 
cx. c/ 16 resmas de papel; 1 cx. c/ 
alfinetes, meias de seda e lenços; 1 cx. 
c/ facas e garfos 

150$300       "       " 

      " Loureiro & F.o 1 cx. c/ várias ferragens; 1 cx. c/ 6 
resmas de papel; 1 cx. c/ 16 arráteis de 
arame; 1 cx. c/ 24 chapéus pêlo de 
seda; 1 baú c/ 4 peças de belbutina c/ 
132 c.os; 2 peças de belbute preto c/ 
86 c.os, 1 peça de fustão acolchoado c/ 
44 c.os; 1 cx. c/ ratoeiras e botões; 1 
baú c/ 10 peças de lila, 24 cortes de 
casimira c/ 32 c.os, 10 peças de chita 
entrefina c/ 300 c.os; 1 baú c/ anzóis e 
(escopolos); 1 baú c/ 50 arráteis de 
pólvora 

90$168       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 baú c/ 20 arráteis de barbante, 12 
cx.s de obreias 

3$000       "       " 

11 Ago. Miguel Borges 1 barril c/ várias ferragens 22$800       "       " 
12 Ago. Guilherme 

Brander 
17 cx. c/ chapéus; 1 barril c/ 100 pares 
de sapatos; 5 barris c/ 20 almudes de 

189$060       " Ber.m ingl. 
Lightening 



 348

óleo de linhaça; 66 barris c/ tintas 
      " P.e Estevão 

Rofino 
6 baús e 2 cx. s c/ diversas 
mercadorias 

204$000       " Ber.m port. 
Silveira 

13 Ago. Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 baú c/ 8 resmas de papel comum; 1 
baú c/ 44 peças de chita ordinária c/ 
6.642 c.os, 3 peças de panino 
ordinário c/ 36 varas; 25 xales 
ordinários pequenos; 1 baú c/ xales, 
lenços encarnados, meias de laia, 
lenços de garça e outras diversas 
mercadorias; 1 baú c/ 20 peças de 
panino ordinário c/ 192 varas, 12 
peças de ganga de cores c/ 445 c.os, 
18 dúzias de lenços de cassa ordinária; 
1 baú c/ 20 chapéus de palhinha; 1 cx. 
c/ 24 chapéus de pêlo falso, 12 
chapéus de pêlo de seda; 6 barretes de 
couro para criança; 1 fardo c/ 60 peças 
de pano rei c/ 864 varas; 1 fardo c/ 
100 peças de gangas de cores; 1 fardo 
c/ 1 peça de casimira comum c/ 24 
c.os, 2 peças de pano grosso c/ 42 
c.os, 2 peças de pano entrefino c/ 46 
c.os; 1 peça de pano entrefino c/ 46 
c.os, 1 peça de pano fino c/ 24 c.os; 1 
fardo c/ 7 peças de baeta comum c/ 
397 c.os, 2 peças de baetilha c/ 141 
c.os; 1 baú c/ "diversas mercadorias"; 
1 baú c/ "iguais mercadorias"; 1 baú c/ 
"diversas mercadorias"; 3 canastras c/ 
120 garrafas de cerveja 

331$155       "       " 

13 Ago. Dr. Mateus de 
Andrade 

1 embrulho, 2 molhos, 1 caixão e 1 
caixa c/ 12 cadeiras de canapé, 2 
bancas 

5$400       "       " 

      " António 
Francisco 

1 caixote c/ "diversas miudezas" 15$000       "       " 

      " António José de 
Meireles 

1 baú e 1 caixote c/ mercadorias 43$200       "       " 

14 Ago. Camilo Martins 
Cardoso 

1 cx. c/ 24 chapéus pêlo falso; 12 
chapéus pêlo falso, 12 chapéus 
"melhores que ordinários", 6 chapéus 
pêlo de seda; 1 fardo c/ 2 peças de 
pano entrefino c/ 89 c.os, 1 peça de 
pano fino c/ 28 c.os; 1 peça de 
casimira c/ 30 c.os; 1 baú c/ 72 peças 
de pano ordinário c/ 729 varas; 1 baú 
c/ 16 peças de bombazina c/ 693 c.os; 
1 baú c/ 2 peças de belbute c/ 84 c .os; 
4 peças de belbutina c/ 109 c.os; 1 baú 
c/ diversas mercadorias 

186$631       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

3 baús, 2 cx.s c/ "diversas 
mercadorias" 

75$600       "       " 

17 Ago. Fernandes & 
Sousa 

2 baús, 4 cx.s e 5 fardos c/ " diversas 
mercadorias" 

243$462       "       " 

      " Francisco 
Peixoto de 
Bettencourt 

3 fardos, 2  cx.s e 6 baús c/ "diversas 
mercadorias" 

360$000       "       " 

18 Ago. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

3 baús c/ "diversas fazendas de 
algudão"; 4 baús, 5 fardos e 2 cx.s c/ 
"diversas mercadorias"; 111 barras e 1 

469$236        "       " 
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rolo de chumbo c/ 73 @ 
26 Ago. Ambrósio 

Joaquim de 
Sousa 

1 baú c/ 5 peças de durante comum 6$000       "       " 

28 Ago. Nicolau Maria 
Raposo 

8 barricas, e 14 caixotes c/ "diversas 
mercadorias" 

102$000       "       " 

      " Diogo Cockburn 1 baú c/ diversas fazendas de algodão; 
1 fardo c/ 10 peças de serafina 
comum; 1 fardo c/ 60 cobertores 
grandes; 6 barris c/ pregos c/ 53 @ 

88$020       "       " 

3 Set. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 cx., c/ 6 peças de durante comum, 20 
peças de lila; 1 fardo c/ 6 peças de 
baeta comum  c/ 450 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de pano ordinário c/ 320 c.os; 1 
fardo c/ 4 peças de casimira c/ 70 c.os, 
3 peças de pano superfino c/ 80 c.os; 7 
baús e 1 cx. c/ várias mercadorias de 
algodão 

454$200       "       " 

11 Set. André Adam 12 barris de pregos c/ 63 @ 15$120       " Ber.m ingl. Swan
      " Loureiro & F.o 1 cx. c/ 6 peças de panino c/ 60 varas 21$600       "       " 
      " Thomas Hickling 

& C.o 
1 carteira c/ 1 cx. de conduzir 
remédios; 7 cx. s c/ "diversas couzas e 
miudezas", 3 fardos c/ papel pardo; 3 
baús c/ "varias miudezas" 

27$900       "       " 

15 Set. Ivens & Burnett 1 canastra c/ 3 panelas de ferro c/ 3 @; 
1 barril c/ pregos c/ 4 @ e meia; 3 
baús e 2 cx.s c/ mercadorias; 1 cx. c/ 
50 peças de durante comum; 1 cx. c/ 1 
jarro, 1 bacia de casquinha; 1 barril c/ 
1 sino para a igreja da Lomba de S.ta 
Bárbara; 10 barricas c/ 80 dúzias de 
garrafas de cerveja; 12 barrilinhos c/ 
diversas tintas; 1 fardo c/ 6 peças de 
pano ordinário c/ 460 c.os; 10 peças 
de pano ordinário c/ 450 c.os; 10 
peças de pano ordinário c/ 450 c.os; 
40 peças de baeta c/ 260 c.os; 20 peças 
de baetão c/ 1.050 c.os; 4 baús e 1 
fardo c/ mercadorias de algodão; 4 
caixotes c/ várias mercadorias; 1 
caixote c/ veludilho; 1 baú c/ 
mercadorias de algodão; 1 caixote c/ 
diversas miudezas; 8 volumes e 1 
carrinho c/ seus pertences; 309 bandas 
de ferro, 2.800 arcos de pipa; 95 arcos 
de tonel; 10 pipas c/ 100 dúzias de 
garrafas de cerveja; 12 barris de 
pregos c/ 80 @; 52 barris c/ tintas 

1:509$606       "       " 

      " Manuel Joaquim 
de Fontes 

2 cx.s c/ várias mercadorias; 1 fardo c/ 
4 peças de baetão c/ 130 c.os; 3 peças 
de casimira c/ 93 c.os; 1 peça de pano 
fino c/ 28 c.os; 1 baú c/ fazendas de 
algodão 

88$710       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

2 caixotes e 1 barril c/ várias 
miudezas; 4 barris e 1 canastra de 
cerveja; 1 cx. c/ 12 peças de panino 
avariado 

18$600       "       " 

7 Out.      Cláudio Jardiné 3 fardos c/ 17 peças de baeta c/ 1.969 
c.os; 3 peças de pano superfino c/ 94 
c.os 

157$086       "       " 
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      " Camilo Martins 
Cardoso 

1 baú c/ várias miudezas 12$000       "       " 

      " António Joaquim 
da Costa 

1 baú c/ 2 peças de tripe 13$200       "       " 

9 Nov. José Joaquim 2 sacas de café c/ 7 @ 4$659 Rio de 
Janeiro 

Galera amer. 
Carolina do Sul 

      " Diogo Cockburn 1 fardo c/ 6 peças de gala entrefina 14$400 Londres Ber.m ingl. Swan
      " Thomas Hickling 62 sacas de açúcar mascavado c/ 348 

@; 31 sacas de açúcar branco c/ 164  
139$200 Rio de 

Janeiro 
Galera amer. 
Carolina do Sul 

10 Nov.       " 15 sacas de café c/ 70 @ 35$840       "       " 

4 Dez. Hercules Perone 2 canastras c/ 5 @ de queijos 1$440 Londres Escuna ingl. 
Brisk 

24 Dez. Ivens & Burnett 71 barricas de sardas 63$900 Plymouth Escuna ingl. 
Brisk 

30 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

13 barris de arenques; 41 panelas de 
ferro e 24 frigideiras c/ 519 arráteis; 4 
sacos de pregos c/ 21 @ e meia; 5 
embrulhos de miudezas; 1 quarto c/ 
138 chapéus; 1 canastra de loiça; 1 
cesto c/ chicotes 

132$324 Cowes Chalupa ingl. 
George 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

152 caras de açúcar; 160 @ de café; 
3.400 peles; 213 pipas c/ 3.870 
almudes de aguardente; 3.900 meios 
de sola; 720 @ de açúcar mascavado; 
1.470 @ de açúcar branco; 60 eixos; 
170 aguilhadas; 12 sacas c/ 51 @ de 
algodão em rama; 1.200 vaquetas; 14 
almudes de mel 

3:032$688 Pernambuco Ber.m port. 
Europa 

      "       " 948 meios de sola; 166 pipas e meia, 
13 barris e 3 ancorotes de aguardente 
c/ 3.018 almudes; 2.462 @ de açúcar 
branco em várias embalagens; 737 @ 
de açúcar mascavado; 102 @ de café 
em sacos e barris; 14 barris c/ 59 
almudes de mel; 15 sacas de algodão 
em rama c/ 59 @; 1.991 peles: 116 
eixos, 188 @ de arroz; 291 vaquetas; 
42 caras de açúcar; 401 aguilhadas; 3 
@ de cravo; 14 @ de cera amarela; 14 
caixotes c/ 40 @ de velas de sebo; 4 
chaprões; 9 dúzias de soalho 

2:648$514       "       " 

     
Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 93 dos Direitos Reais, 1812. 
 

QUADRO XIV 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1813 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

4 Jan. Fernandes & 
Sousa 

2 fardos c/ 16 peças de baeta comum; 
4 barris de pregos c/ 142 @ 

128$400 Londres Escuna ingl. Quis

      " Lloyd & Christie 140 almudes de azeite de peixe; 3 
barris de manteiga c/ 6 @; 12 barris de 
pregos c/ 64 @; 1 cx. c/ 24 chapéus de 
palhinha; 1 cx. c/ 12 ratoeiras; 7 
cascos c/ vidros; 12 cascos c/ 80 
almudes de cerveja; 1 cx. c/ 14 peças 
de durantes comuns; 6 peças de lila; 1 
cx. c/ curtumes ou escabeches;  2 
caixotes c/ 3 @ de velas de sebo; 1 

258$840       " Chalupa ingl. 
Charlote 
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caixote c/ “miudezas insignificantes” 
      " Guilherme 

Brander  Junior 
1 canastra c/ loiça; 1 cx. c/ miudezas e 
1 barril de escabeche; 4 barris de 
pregos c/ 21 @;  

8$040       " Escuna ingl. Quis

8 Jan. André Adam 4 barris e 2 canastras c/ cerveja c/ 15 
almudes 

6$750        " Escuna ingl. Star 

      " Lloyd & Christie 1 barril c/ ferragem 24$000       " Chalupa ingl. 
Carlota 

11 Jan. João Bernardino 
Pereira 

1 baú c/ 4 peças de durante comum; 5 
peças de lila; 1 peça de lapim; 1 peça 
de sarja de lã; 1 peça de sarja de seda, 
2 grosas de botões, agulhas e alfinetes; 
2 peças de lenços e 12 pares de luvas; 
1 cx. c/ 4 chapéus de palhinha; 1 baú 
c/ 31 chapéus de castor; 1 fardo c/ 3 
peças de baeta, 2 de casimira e 4 de 
pano ordinário e 1 de pano fino; 6 
baús c/ 186 peças de panino, 21 peças 
de algodão e 22 de ganga de cores, 6 
de bombazina e 5 de belbutina; 4 
barris c/ 20 peças de riscado; 30 cortes 
de vestido de algodão; 20 peças de 
lenços de algodão; 41 xales de 
algodão; 16 peças de cassa; Lenços, 
xales, chita e belbutina; 8 barris c/ 
várias e diferentes mercadorias 

814$050       " Ber.m ingl. 
Comet 

13Jan. Francisco 
António Castro  
de Aguiar 

3 baús c/ 140 peças de panino 66$600       "       " 

14 Jan. Guilherme 
Brander 

5 canastras e 3 quartos com loiça de 
pó de pedra; 96 barris de pregos c/ 312 
@; 1 fardo c/ 22 peças de baeta 
comum c/ 1.192 c.os; 2 fardos c/ 40 
peças de baeta comum c/ 2.172 c.os; 1 
fardo c/ 12 peças de baetão comum c/ 
285 c.os; 10 peças de pano fino c/ 354 
c.os; 5 fardos c/ 100 peças de baeta 
comum c/ 5.430 c.os; 1 fardo c/ 20 
peças de baeta comum c/ 186 c.os; 1 
fardo c/ 18 peças de pano mais que 
ordinário c/ 829 c.os; 1 fardo c/ 18 
peças de pano ordinário c/ 829 c.os; 1 
fardo c/ 90 peças de durante comum; 1 
fardo c/ 12 peças de pano grosso c/ 
857 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de baeta 
comum c/ 636 c.os; 1 lastro de sal e 4 
quartos c/ 56 moios; 1.000 panelas de 
ferro c/ 534 @ 

1:399$752       " Chalupa ingl. 
Firme 

15 Jan. Joaquim José 
Arnaud 

5 baús, 3 cx.s e 1 fardo c/ fazenda; 30 
fardos de linho c/ 100 @; 4 baús, 6 
cx.s e 7 barris c/ várias e diferentes 
mercadorias 

419$451      " Ber.m ingl. 
Comet 

      " António Joaquim 
da Costa 

1 cx., 1 fardo e 3 barris c/ mercadorias 
várias 

189$720       "       " 

15 Jan. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

4 baús, 1 cx. e 2 fardos (não refere a 
natureza da mercadoria) 

111$960       "       " 

25 Jan. André Adam 36 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
barril, 1 canastra e 1 cx. c/ loiça de pó 
de pedra; 9 cascos c/ azeite de peixe c/ 

800$490       " Ber.m ingl. 
Molly 
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160 almudes; 19 cascos c/ cal; 11 
cascos de mostarda; 12 cascos de 
pregos c/ 73 @; 216 bandas de ferro c/ 
350 @; 89 barris c/ tintas; 5 molhos, 2 
canastras e 1 cx. c/ escovas de várias 
qualidades; 2 barris de cola; 6 cx.s c/ 
tintas para botas; 4 cx.s c/ vidros para 
relógios; 1 cx. c/ 1 resma de papel; 1 
fardo c/ 5 peças de pano grosso c/ 80 
c.os; 1 cx. c/ 5 peças de pano 
superfino c/ 110 c.os; 1 cx. c/ 4 peças 
de pano mais que ordinário c/ 135 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de panino 
ordinário c/ 308 c.os; 1 fardo c/5 peças 
de panino mais que ordinário c/ 130 
c.os; 1 fardo c/ 9 peças de panino 
ordinário c/ 450 c.os; 1 fardo c/ 4 
peças de panino fino c/ 120 c.os; 1 
fardo c/ 5 peças de panino fino c/ 154 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de panino 
grosso c/ 152 c.os; 1 fardo c/ várias 
fazendas de algodão; 1fardo c/ 16 
cobertores; 1 barril c/ 96 chapéus 

15 Fev. Thomas Hickling 20 barris de breu; 80 barris de alcatrão 54$400 Boston (via 
Faial) 

Ber.m port. Dona 
Maria Teresa. 

16 Fev. António 
Bernardo Dias 
dos Santos  

1.000 arcos de ferro para pipa; 1 barril 
de pregos; 6 @ chumbo em barra 

19$500 Londres Chalupa ingl. 
Carlota 

27 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

5 fardos c/ baetas cor comum c/ 3.873 
c.os 

209$142 Madeira Sumaca port. 
Senhora das 
Angústias 

5 Mar. André Adam 1 baú c/ botões, suspensórios, torçal e 
linhas; 2 baús c/ paninos; 1 fardo c/ 
jaquetas; 1 baú c/ 48 peças de panino; 
1 baú c/ panino; 13 baús e 4 fardos c/  
diversas mercadorias; 4 barris de 
pregos 

949$800 Londres Escuna ingl. Luís

      " Thomas Hickling 57 barris c/ farinha c/ 342 @ 41$040 New Orleans Galera amer. 
Juno 

6 Mar.       " 30 barricas de farinha c/ 180 @ 21$600       "       " 
23 Mar. João Carlos 

Scholtz 
7 fardos, 1 cx. e 2 caixotes c/ 
diferentes mercadorias 

320$580 Londres Escuna ingl. Luís

1 Abr. André Adam 2 cestos pequenos c/ queijos c/ 5 @ 1$440       " Escuna ingl. 
Activa 

3 Abr. Guilherme 
Brander 

35 quintais de bacalhau; 30 barris de 
arenques; 7 moios de batata inglesa; 2 
caixotes c/ ferragens, vidros e 1 rolo 
de chumbo 

42$600       "       " 

      " Dr. João Nesbit 1 barril e 1 cx. c/ (?) 19$800       "       " 
5 Abr. Fernandes & 

Sousa 
1 baú c/ 10 peças de cetineta, 6 peças 
de ganga, 2 peças de durante; 1 baú c/ 
15 peças de ganga; 8 peças de durante 
comum; 1 baú c/ 6 peças de lapim, 8 
de ganga; 6 peças de lila; 14 durantes; 
1 peça de ganga; 1 fardo c/ 6 peças de 
baeta comum c/ 266 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de baetão comum c/ 266 c.os; 1 
fardo c/ 12 peças de pano ordinário c/ 
440 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
mais que ordinário c/ 480 c.os; 3 cx.s 

345$260       "       " 
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c/ 192 chapéus ordinários; 1 barrica c/ 
144 cardas 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

6 barricas c/ 30 almudes de azeite de 
peixe 

21$600       " Ber.m ingl. 
Comet 

      " Guilherme 
Harding Read 

12 caixinhas, 1 barrica c/ diversas 
miudezas 

6$000        " Escuna ingl. 
Activa 

      " João Bernardino 
Pereira 

1 fardo c/ 9 cobertores grandes; 3 
peças de baeta comum c/ 350 c.os; 1 
peça de baetão comum c/ 45 c.os; 1 
fardo c/ 4 peças de panos ordinários c/ 
200 c.os; 2 peças de casimira c/ 98 
c.os; 1 fardo c/ 5 peças de baeta c/ 293 
c.os; 6 peças de pano ordinário c/ 302 
c.os; 1 cx. c/ 30 chapéus de pêlo e 15 
de palhinha; 1 cx. c/ 49 couros para 
botas; 1 cx. c/ 58 peças de chita; 1 baú 
c/ diversas miudezas; 1 baú c/ peças 
de durante; 10 peças de lila; 1 baú c/ 
52 peças de panino; 1 baú c/ 20 peças 
de panino e 20 peças de cassa, 20 
peças de lenços; 1 baú c/ diversas 
miudezas 

371$682       " Escuna ingl. 
Activa 

5 Abr. Thomas M. 
Jacobsen 

1 cx. c/ miudezas 3$000       "       " 

6 Abr. Thomas Hickling 20 barris de farinha c/ 120 @ 14$400       (?) Galera amer. 
Juno 

      " Henrique Lloyd 1 fardo c/ 6 peças de baeta comum c/ 
712 c.os; 6 peças de baetão c/ 169 
c.os; 1 cx. c/ 3 peças de panos 
ordinários c/ 142 c.os; 10 peças de 
bombazina; 1 cx. c/ remédios de 
botica; 1 baú c/ cortes de botas; 268 
vergalhões de ferro 

171$168 Londres Escuna ingl. 
Activa 

7 Abr. Joaquim José 
Arnaud 

1 cx. c/ 100 chapéus entrefinos; 1 cx. 
c/ 20 resmas de papel comum; 1 barril 
c/ vidros; 1 barril c/ várias ferragens; 1 
cx. c/ fivelas de casquinha; ; 1 cx. c/ 
moinhos de café e betume para botas; 
1 barril c/ pedras de escrever, 
vassouras etc.; 1 embrulho c / cabos 
de vassouras; 1 baú c/ fio de vela e 
anzóis; 1 baú c/ escrevaninhas de 
estanho; 1 cx. c/ cortes de fustão; 1 cx. 
c/ 144 frasquinhos c/ mostarda; 2 
cestos c/ 2 panelas de manteiga 

215$100       "       " 

      " Cláudio Jardiné 6 cx.s , 1 fardo c/ 360 chapéus 
sortidos; 54 peças de camelão comum 

121$800       " Ber.m ingl. 
Comet 

9 Abr. António Joaquim 
da Costa 

1 cx. c/ 50 peças de lila; 1 fardo c/ 20 
resmas de pael comum; 1 fardo c/ 200 
peças de panino ordinário c/ 686 c.os; 
3 cx.s c/ 156 chapéus sortidos; 1 baú 
c/ 50 peças de panino ordinário; 1 
fardo c/ 36 cobertores pequenos; 70 
cobertores grandes; 1 cx. c/ 6 
barretinhas de palha; 5 baús c/ 
diferentes mercadorias; 2 fardos c/ 20 
peças de baeta comum c/ 1.066 c.os 

533$484        "       " 

10 Apr. José Gomes de  
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 6 peças de panino ordinário 
c/ 262 c.os; 4 baús c/ 50 peças de 
ganga de cores, 40 de lenços para 

144$240       "        " 
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tabaco, 36 de panino, 10 de chita e 
várias miudezas 

      " Joaquim José 
Arnaud 

1 barril c/ 100 galheteiros; 2 cx.s c/ 
várias miudezas; 1 fardo c/ 4 peças de 
alcatifas c/ 360 c.os 

51$000       "       " 

      " George Hewson 1 fardo c/ 3 peças de alcatifas c/ 60 
c.os; 1 cx. c/ 50 peças de lila 

97$200       "       " 

21 Abr. Loureiro & F.o 1 cesto c/ 2 @ de queijos $576       " Ber.m ingl. Raio 
22 Abr. Francisco 

António de 
Castro 

1 baú c/ 12 pares de meias de seda; 24 
chapéus de pêlo  para Senhora; 4 
peças de panino; 1 peça de renda 

21$960       " Escuna ingl. 
Activa 

      " João Bernardino 
Pereira & C.ia 

1 cx. c/ 42 chapéus para homem e 
rapaz e 3 barretinas para senhora; 1 
fardo c/ 9 cobertores grandes; 2 peças 
de baeta comum c/ 230 c.os; 1 peça de 
baetão c/ 50 c.os; 3 peças de pano 
ordinário c/ 137 c.os; 4 baús c/ várias 
e diferentes mercadorias; 10 peças de 
lila 

121$080       " Ber.m ingl. 
Comet 

      "       " 1 fardo c/ 13 peças de baeta comum c/ 
754 c.os; 1 peça de droguete castor; 1 
cx. c/ 72 chapéus sortidos; 1 cx. c/ 46 
peças de chita; 14 peças de riscado, 36 
xales; 4 baús c/ 25 peças de ganga; 10 
peças de fustão; 4 grosas de botões; 15 
peças de lenços; 60 maços de 
alfinetes; 40 dúzias de lenços 
marotinhos; 50 peças de filó de 
algodão e diversas miudezas 

275$916       " Ber.m ingl. Raio  

      " Francisco 
António de 
Castro 

1 fardo c/ 4 peças de baeta comum c/ 
232 c.os; 2 peças de durante; 4 peças 
de lila; 1 baú c/ 24 chapéus de cores 
para senhora; 2 cx.s c/ 104 peças de 
chita; 1 cx. c/ 52 peças de chita; 1 baú 
c/ 17 peças de ganga; 4 peças de 
bombazina, 2 peças de belbute e 3 
peças de belbutinas; 1 baú c/ 10 peças 
de panino, 8 de fustão, 23 de ganga, 
10 milheiros de agulhas, 9 maços de 
alfinetes; 1 baú c/ muitas e diferentes 
miudezas; 1 baú c/ 20 dúzias de lenços 
de cassa, 60 peças de cassa de riscas, 8 
dúzias de xales de algodão, 6 mantas 
de seda e algumas diferentes 
miudezas; 1 baú c/ 11 peças de ganga 
escura, 2 peças de bombazina, 70 
peças de cassa riscada; 1 baú c/ 96 
chapelinhos de palha e 48 plumas 

624$728       "       " 

23 Abr. António Joaquim 
da Costa 

1 fardo c/ 10 peças de baetão c/ 469 
c.os; 1 cx. c/ 50 peças de lenços; 1 cx. 
c/ 15 peças de cetim de lã; 4 cestos c/ 
50 queijos c/ 18 @ 

90$864       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

Cx.s, 1 barril e 1 embrulho c/ 20 c.os 
de pano fino, 1 chapéu e diferentes 
miudezas; 20 c.os de pano fino 

9$000        "       " 

27 Abr. Guilherme 
Brander 

40 barris de breu 18$000 Londres       " 

      " Thomas Hickling 50 barris de farinha c/ 300 @ 36$000  New Orleans Galera amer. 
Juno 

20 Mai. Luís José 1 piano forte 15$000 Londres Ber.m ingl. Raio 
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Ferreira 
24 Mai. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

1 fardo c/ 20 peças de lona; 1 fardo c/ 
5 peças de brim c/ 150 varas; 2 barris 
e 1 embrulho c/ diversas miudezas 
para uso de navios; 2 fardos c/ 20 
peças de lona 

67$200       " Ber.m ingl. 
Comet 

      " Ivens & Burnett 4 quartos de bacalhau c/ 110 @; 6 
barricas de cera bruta c/ 38 @; 45 
barris de breu; 4 barris de óleo de 
linhaça; 15 barris de pregos c/ 114 @; 
6 barris e 18 cx.s c/ queijos c/ 48 @; 
60 barris de manteiga de vaca c/ 65 @; 
1 barril de salmão; 20 barris de 
genebra c/ 80 almudes; 50 caixotes de 
velas de sebo c/ 46 @; 2 barris de 
terbentina; 2 barris c/ carne de porco; 
23 barrilinhos c/ manteiga de porco c/ 
230 canadas; 100 caixotinhos c/ 
chocolate c/ 37 @; 12 barris c/ carne 
de vaca 

630$011 Boston Escuna amer. (?) 

2 Jun. José Gomes de 
Carvalho (por si 
e por vários) 

20 caixinhas c/ 7 @ e meia de chá; 2 
peças de tafetá c/ 40 c.os, 8 peças de 
seda c/ 160 c.os, 2 peças de cetim c/ 
40 c.os, 3 peças de damasco c/ 60 c.os, 
2 peças de sarja de seda 

85$800 Macau Galera port. 
Carolina 

1 Jul. Thomas Hickling 10 cx.s de açúcar mascavado c/ 261 
@; 9 cx.s açúcar branco c/ 222 @ 

235$300 Rio de 
Janeiro 

Galera amer. 
Carolina 

5 Jul. Ivens & Burnett 1 fardo c/ 3 peças de casimira preta c/ 
130 c.os; 3 meias peças de baeta 
comum c/ 135 c.os 

26$790 Madeira Galera port. 
Condensa das 
Galveias 

      "       " 2 cx.s , 3 baús e 3 barris c/ 1 espelho, 
loiça, queijos e presuntos 

30$000 Londres Ber.m ingl. Raio 

      " Thomas Hickling 8 cx.s , 1 baú , 6 barris e 4 embrulhos, 
1 garrafão de azeite e vários trastes e 
mercadorias 

135$000       "       " 

26 Jul. Ivens & Burnett 1 fardo c/ 4 peças de baetão comum c/ 
305 c.os; 5 peças de panos ordinários 
c/ 241 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de 
pano ordinário c/ 468 c.os; 1 fardo c/ 
12 peças de baeta comum c/ 677 c.os; 
1 caixote c/ 60 chapéus grossos; 1 baú 
c/ 40 peças de panino, 30 peças de 
lenços para rapé, 14 peças de 
bombazina, 10 peças de chita; 30 
grosas de botões, 10 dúzias de 
supensórios, 36 dúzias de facas e 
garfos ordinários; 10 barris c/ pregos 
c/ 67 @; 1 caixote c/ miudezas para 
escritório; 2 caixotes c/ 1 piano forte e 
seus pertences; 3 caixotes c/ 2 globos, 
1 barómetro; 1 caixote c/ 1 trem de 
chá; 3 caixotes c/ 84 chapéus de 
cavaco; 1 caixote c/ sapatos e botas; 2 
molhos c/ archotes; 1 caixote c/ 
miudezas; 3 caixotes c/ vidros; 1 
caixote c/ 24 martelos; 1 caixote c/ um 
carrinho e seus pertences; 1 caixote c/ 
1 trem de cozinha; 1 caixa c/ 1 cravo 

379$518       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 baú e 1 cx. c/ anzóis, arame, riscado 
e panino 

24$000       "       " 
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      " Dr. João Nesbit 1 baú c/ 12 peças de cambraieta, 20 
peças de cassa e 6 peças de escórcia, 8 
peças de gingão, 10 xales; 1 baú c/ 9 
peças de lila; 7 peças de saeta; 1 baú c/ 
19 peças de lila; 1 peça de durante; 5 
barris de pregos c/ 39 @; 4 molhos c/ 
4 ratoeiras, 1 peça de linhagem, 4 
escovas de lavar casa, 1 braço de 
balança; 1 cx. c/ canjirões de pó de 
pedra; 1 cx c/ 1 selim; 1 cx. c/ vários 
trastes de cozinha; 1 cx. c/ ferragens; 2 
cx.s c/ remédios de botica; 1 cx. c/ 
várias miudezas; 1 cx. c/ 1 trem de 
cozinha; 1 cx. c/ vidraça; 1 cx. c/ 10 
barretinas de senhora; 1 cx. c/ 4 peças 
de belbutina; 1 cx. c/ vidros; 1 cx. c/ 
cadarços; 1 caixote c/ 1 camila; 1 
caixote c/ 1 encerado 

234$360       "       " 

27 Jul. Ivens & Burnett 4 cx.s c/ diversas miudezas 15$000       "       " 
      " Joaquim José 

Barbosa 
1 cx. c/ medicamentos; 20 molhos de 
arcos de ferro c/ 70 arcos de tonel 

12$660       "       " 

      " Luís Curado 1 fardo c/ 6 peças de pano ordinário c/ 
272 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
ordinário c/ 306 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de baeta c/ 286 c.os; 1 cx. c/ 60 
chapéus de palhinha; 1 cx. c/ 60 
chapéus grossos; 1 baú c/ 20 peças de 
ganga  e 10 de panino; 1 baú c/ 10 
peças de bombazina; 1 baú c/ 6 peças 
de fustão, 20 peças de panino e 10 
peças de lenços; 1 baú c/ 20 peças de 
panino, 1 peça de fustão; 1 cx. c/ 5 
peças de cetim de lã; 1 cx. c/ 50 lenços 
de cassa; 1 cx. c/ 50 lenços de cassa 
aberta em 21 peças; 1 baú c/ 10 peças 
de filó; 36 pares de meias de seda; 4 
peças de belbutina; 36 peças de meias 
de algodão 

276$960       "       " 

28 Jul. Fernandes & 
Sousa 

1 fardo c/ 14 peças de pano ordinário 
c/  370 c.os; 1 fardo c/ 13 peças de 
pano ordinário c/ 290 c.os; 1 fardo c/ 
11 peças de pano ordinário c/ 310 
c.os; 1 fardo c/ 58 chapéus de pêlo; 1 
fardo c/ 48 chapéus de melhor 
qualidade; 1 baú c/ 16 peças de 
durante; 14 peças de ganga; 1 baú c/ 
16 peças de ganga; 1 baú c/ 11 peças 
de fustão; 1 baú c/ 5 peças de fustão 
branco; 1 baú c/ 12 peças de fustão 
cordoado; 1 baú c/ 10 peças de lila; 1 
baú c/ 10 peças de lila; 1 baú c/ 12 
peças de baeta c/ 650 c.os; 1 baú c/ 12 
peças de baeta c/ 640 c.os; 1 baú c/ 12 
peças de panino  ordinário c/ 590 c.os; 
1 baú c/ 12 peças de panino c/ 620 
c.os; 1 baú c/ 8 peças de baetão c/ 400 
c.os; 1 baú c/ 8 peças de baetão c/ 360 
c.os; 1 baú c/ 12 peças de pano mais 
grosso c/ 525 c.os; 1 baú c/ 12 peças 
de baetão c/ 580 c.os; 1 fardo c/ 13 

1:266$030       "       " 
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peças de pano mais que ordinário c/ 
600 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
mais que ordinário c/ 600 c.os; 1 fardo 
c/ 6 peças de baetão c/ 300 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de baetão c/ 300 c.os; 
6 peças de casimira c/ 80 c.os; 1 fardo 
c/ 15 peças de baeta c/ 760 c.os; 1 
fardo c/ 15 peças de baeta c/ 770 c.os; 
1 fardo c/ 120 peças de enrolado; 1 
fardo c/ 100 peças de enrolado; 1 
fardo c/ 12 peças de lila; 1 fardo c/ 60 
cobertores grandes; 1 fardo c/ 2 peças 
de baeta c/ 100 c.os; 12 peças de 
durante; 24 cobertores pequenos; 1 
fardo c/ 96 chapéus ordinários; 1 fardo 
c/ 96 chapéus de melhor qualidade 

29 Jul. Luís de Medeiros 
Raposo 

1 fardo c/ 1 peça de tapete 12$000       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

1 fardo c/ 1 peça de tapete; 1 cx. c/ 10 
peças de lila; 1 barril c/ 20 grosas de 
sovelas sortidas; 1 cx. c/ tesouras e 
broxas; 1 cx. c/ obreias; 1 barril c/ 500 
rolhas de vidro; 1 baú c/ 6 peças de 
volante, 12 peças de cadarço para 
botas, 12 peças de  fita preta, 4 dúzias 
de luvas para homem, 16 arráteis de 
alfinetes 

74$700       "       " 

30 Jul. José Joaquim da 
Silva Serra 

1 fardo c/ 6 peças de pano ordinário c/ 
253 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
mais que ordinário c/ 261 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de baetão c/ 400 c.os; 1 
fardo c/ 1 peça de cetineta, 4 de 
belbutina e 30 de panino; 1 baú c/ 10 
peças de chita e 6 xales de algodão; 1 
cx. c/ 22 peças de lila; 1 baú c/ 3 peças 
de pano fino c/ 50 c.os; 4 peças de 
casimira c/ 200 c.os 

262$110       "       " 

      " João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 8 peças de baetão c/ 238 
c.os; 1 fardo c/ 18 peças de pano 
ordinário c/ 400 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de casimira c/ 140 c.os; 48 
cobertores grandes; 1 cx. c/ 60 
chapéus ordinários; 1 cx. c/ 60 
chapéus; 1 baú c/ 10 peças de lila; 1 
baú c/ 2 peças de lila; 4 peças de 
fustão, 2 de lenços azuis; 1 baú c/ 6 
peças de belbutina; 1 baú c/ 1 quarto 
de belbute, 5 peças de ganga e 12 
lenços azuis; 1 baú c/ 4 peças de 
ganga, 30 de chita; 1 baú c/ 2 peças de 
belbute, 3 de ganga, 1 de filó e 24 
pares de meias de laia 

229$800       "       " 

2 Ago. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 fardo c/ 10 peças de baetão c/ 480 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
ordinário c/ 550 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano ordinário c/ 450 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano mais que 
ordinário c/ 500 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano ordinário c/ 420 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano mais que 

728$457       "       " 
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ordoinário c/ 440 c.os; 1 baú c/ 12 
chapéus de palhinha; 1 cx. c/ 108 
chapéus de lã ordinários; 1 cx. c/ 54 
chapéus finos; 1 cx. c/ 54 chapéus; 1 
cx. c/ 30 resmas de papel comum; 1 
cx. c/ 10 peças de belbute, 4 de ganga, 
4 grosas de cadarço para botas; 1 baú 
c/ 2 peças de lapim e 1 de belbutina; 
18 peças de durante; 1 baú c/ 6 peças 
de fustão, 10 de chita, 6 de ganga; 1 
baú c/ 15 peças de panino, 10 de 
estamenha, 2 de tapete; 1 barril c/ 6 @ 
de chumbo para caça; 300 arcos de 
ferro para barrica e 200 para pipa e 
200 para tonel; 386 bandas de ferro c/ 
700 @; 1 barril c/ 1 @ de pregos; 2 
baús c/ 6 peças de belbutina, 8 de lila; 
1 cx. c/ 1 relógio de banca 

3 Ago. Francisco 
António de 
Castro e Aguiar 

1 fardo c/ 21 peças de baeta c/ 1.263 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
ordinário c/ 490 c.os; 1 baú c/ 102 
chapéus ordinários; 1 baú c/ 36 
chapéus para senhora; 1 baú c/ 6 peças 
de panino, 2 de bombazina, 20 de 
pano rei e 5 de lila; 1 baú c/ 5 peças de 
lila; 1 peça de bombazina, 3 de ganga, 
3 de belbutina e 6 de lenços de 3 
pontas 

203$802      "       " 

      " Manuel Pacheco 1 fardo c/ 60 peças de pano rei; 3 
selhas c/ 10 @ de aço; 9 barris c/ 17 
@ de pregos; 1 cx. c/ 100 chapéus 
ordinários; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
ordinário c/ 530 c.os; 1 fardo c/ 3 
peças de baetão c/ 160 c.os; 12 peças 
de durante; 1 peça de sarja; 1 baú c/ 16 
peças de chita e 5 de panino; 1 caixote 
c/ vária ferragem; 1 quarto c/ louça; 7 
molhos c/ 2 varandas de ferro; 1 cx. c/ 
tesouras sortidas; 1 cx. c/ 50 vidros de 
meia folha; 1 fardo c/ 9 peças de baeta 
c/ 1.080 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de 
baeta c/ 1.080 c.os; 1 fardo c/ 9 peças 
de baeta c/ 900 c.os; 6 cascos c/ 73 
almudes de azeite de peixe; 111 
bandas de ferro c/ 142 @; 1 caixote c/ 
24 peças de lila; 1 caixote c/ 40 peças 
de fustão; 1 caixote c/ 16 peças de 
ganga e 2 de veludilho; 2 caixotes c/ 
90 peças de chita; 1 pipa c/ 60 chapéus 
de palhinha; 1 baú c/ fustões e lenços 

752$880       "       " 

4 Ago. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
380 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de pano 
ordinário c/ 90 c.os; 4 peças de baeta 
c/ 230 c.os; 1 cx. c/ 120 chapéus 
ordinários; 1 cx.c/ 24 chapéus finos; 1 
baú c/ 10 peças de lenços de cassa e 
15 de ganga; 1 baú c/ 30 peças de 
panino e 30 de lenços azuis; 1 baú c/ 
10 peças de cassa ordinária e 12 peças 
de cassa riscada; 1 baú c/ 10 peças de 

327$420       "       " 
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lila; 1 cx. c/ 2 peças de alcochoadinho 
e 2 de lenços de cassa, 30 grosas de 
botões amarelos e 13 dúzias de 
supensórios; 1 cx. c/ 10 peças de 
bombazina, veludilho e belbutina; 1 
cx. c/ 10 dúzias de facas e garfos e 12 
dúzias de espelhos; 1 cx. c/ 72 
chapéus ordinários de criança; 1 cx. c/ 
84 chapéus  para homem; 1 baú c/ 10 
peças de lila; 15 peças de garça, 4 
dúzias de marroquins, 7 de 
suspensórios; 1 baú c/ "muitas e 
diversas miudezas"; 1 cx. c/ 10 resmas 
de papel comum 

5 Ago. Cap. Franscisco 
Feliciano da 
Silva (da 
sumaca) 

34 sacas de arroz c/ 198 @14 sacos de 
café c/ 70 @; 20 cx.s e meia e 10 
meios fechos de açúcar branco c/ 800 
@; 1 cx. c/ 39 @ de açúcar 
mascavado; 43 pipas e meia de 
aguardente c/ 783 almudes; 500 
couros; 4 barris c/ 8 almudes de mel; 
1.095 vaquetas  

1:008$984 Pernambuco Sumaca port. 
Caridade 

6 Ago. João Bernardino 
Pereira 

1 fardo c/ 5 peças de baeta c/ 290 c.os; 
3 peças de baetão c/ 160 c.os; 1 
barrica c/ 234 chapéus ordinários; 1 
baú c/ 33 chapéus para senhora; 1 
fardo c/ 8 peças de pano ordinárilo c/ 
380 c.os; 1 baú c/ 5 peças de ganga e 
10 de bombazina; 1 baú c/ 3 peças de 
ganga, 3 de fustão e 14 de bombazina; 
1 fardo c/ 13 peças de belbutina; 1 
fardo c/ 12 peças de ganga, 3 de fustão 
e 6 de panino e 4 de belbutina; 1 baú 
c/ 80 peças de filó, 15 de lenços, 10 
chapéus de sol de panino; 1 baú c/ 10 
peças de ganga, 4 de bombazina, 50 de 
cassa riscada, 10 de lenços de cassa, 
10 vestidos de filó e 40 xales; 1 baú c / 
5 peças de bombazina e 60 de chita; 1 
baú c/ 1 peça de bombazina, 40 de 
chita, 12 de fustão pintado, 4 de 
acolchoado; 1 cx. c/ 4 peças de 
durante; 3 peças de droguete castor 

471$660 Londres Ber.m ingl. Raio 

19 Ago. Hercules Perone 2 barris c/ loiça de pó de pedra 6$000       "       " 
25 Ago. Thomaz Hickling 

& C.ia 
5 barris de genebra c/ 7 almudes e 
meio 

10$800        "       " 

26 Ago. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
380 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de pano 
mais que ordinário c/ 300 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de pano entrefino c/ 330 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
entrefino c/ 210 c.os; 9 peças de 
baetão c/ 440 c.os; 1 fardo c/ 36 
cobertores pequenos; 1 cx. c/ 72 
chapéus ordinários; 1 cx. c/ 72 
chapéus; 1 cx. c/ 24 chapéus de pêlo 
seda; 1 cx. c/ 20 peças de belbutina; 1 
cx. c/ 30 peças de belbutina; 1 cx. c/ 
30 peças de cassa bordada e 10 de 
panino; 1 baú c/ 50 peças de cassa 

1:113$780       "       " 
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xadrez; 1 baú c/ 50 peças de panino; 1 
baú c/ mais 50 peças de panino; 1 baú 
c/ 10 peças de bombazina; 1 baú c/ 20 
peças de panino; 1 baú c/ 20 peças de 
lenços carmezin; 1 baú c/ 100 peças de 
lenços de cambraia; 1 baú c/ 50 peças 
de chita; 1 baú c/ mais 50 peças de 
chita; 1 baú c/ mais 50 peças de chita; 
3 baús c/ 30 peças de chita; 1 fardo c/ 
c/ 5 peças de fustão; 1 cx. c/ 6 peças 
de durante, 24 de lila; 1 cx. c/ 80 peças 
de filó; 1 cx. c/ 7 peças de ganga; 1 cx. 
c/ 5 peças de panino; 1 fardo c/ 1 peça 
de pano entrefino c/ 24 c.os; 1 fardo c/ 
30 peças de pano rei; 2 amarras, 22 
peças de cabos, 1 virador c/ 64 
quintais 

6 Set. José Bernardino 
Pereira 

1 fardo c/ 5 peças de pano ordinário c/ 
240 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de baetão 
c/ 200 c.os; 1 baú c/ 6 peças de fustão, 
70 dúzias de lenços azuis e 10 vestidos 
bordados; 1 baú c/ 45 peças de chita; 1 
cx. c/ 18 peças de lila; 1 baú c/ 20 
cortes de vestido para senhora e 66 
peças de escórcia; 1 cx. c/ 4 peças de 
volante 

207$900       "       " 

13 Set. Ivens & Burnett 56.000 pés de tabuado e barrotes  241$920 Boston Escuna amer. 
S.to António 

11 Out. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

5 barricas c/ frigideiras de ferro 75$000 Londres Ber.m ingl. Raio 

19 Out. Jacinto José 
Machado 

300 panelas de ferro c/ 130 @ 21$960       " Escuna ingl. 
Astoria 

5 Nov. Ivens & Burnett 2 cx. s e 1 baú c/ diferentes 
mercadorias 

30$000       " Escuna ingl. 
Estrela 

      " Hercules Perone 4 cx.s e 1 barril c/ diversas ferragens 132$000       "       " 
     " Camilo Martins 

Cardoso 
1 baú c/ vária fazenda; 1 cx. c/ 30 
peças de lençóis azuis; 2 barris c/ 16 
almudes de azeite de peixe 

43$320       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

2 barris e 2 caixinhas c/ ferragens 12$000       "       " 

      " Camilo Martins 
Cardoso 

3 baús c/ chapéus, lenços de cassa, 
gangas, bombazinas e riscados 

96$600       "       " 

25 Nov. Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 baú c/ chitas, lenços, cassas e morim 36$000       "       " 

26 Nov. Loureiro & 
Filhos 

1 cx. c/ 16 garrafas de mostarda; 1 baú 
c/ 2 peças de durante; 6 peças de 
guingão, 4 de ganga, 24 de chita, 2 de 
renda; 5 arráteis de linhas de algodão, 
3 dúzias de suspensórios, 3 de luvas 
de camurça, 1 dúzia de meias de seda, 
6 dúzia de pentes de tartaruga, 10 
peças de panino, penas de lápis; 1 baú 
c/ 6 chapéus de palhinha para senhora; 
2 barris c/ 6 @ de chumbo para caça; 
4 barris c/ 28 @ de chumbo para caça; 
6 barris c/ 21 @ de pregos; 1 cx. c/ 6 
vasos de loiça para flores; 1 cx. c/ 
vária ferragem; 1 cx. c/ 12 chapéus de 
palhinha para senhora; 1 cx. c/ 8 

415$998       "       " 
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dúzias e meia de meias de algodão, 1 
dúzia de seda, 1 dúzia de luvas de seda 
para senhora; 2 peças de esguião, 2 
dúzias de suspensórios, 1 peça de 
riscado para colchão, 38 peças de 
fitas, 1 de pelicas, 6 guardações de 
seda, 6 guarda-sóis de seda, 12 cortes 
de botas e 4 peças de renda; 1 baú c/ 
40 peças de panino e 12 de guingão; 1 
baú c/ 4 peças de fustão, 12 de xales 
de algodão, 3 de seda e 6 peças de 
chita; 1 baú c/ 4 peças de durante; 12 
peças de lila; 6 peças de lila fina; 1 
baú c/ 12 peças de lila; 3 peças de lila 
fina; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
ordinário c/ 89 c.os; 2 peças de pano 
entrefino c/ 50 c.os; 4 peças de pano 
fino c/ 100 c.os; 1 peça de casimira c/ 
25 c.os; 1 fardo c/ 1 peça de baetão c/ 
38 c.os; 5 peças de baeta c/ 280 c.os; 
24 cobertores grandes; 1 cx. c/ 24 
chapéus de cavaco; 1 cx. c/ 12 
chapéus de castor; 1 cx. c/ 24 chapéus 
de lã para rapaz 

6 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx., 1 baú e 1 canastra c/ várias 
miudezas 

42$000       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 barrica c/ vária ferragem 24$000       "       " 

      " André Adam 10 barris c/ 60 dúzias de garrafas de 
cerveja 

10$800       "       " 

      " Diogo Cockburn 1 cx. c/ 1 piano forte 54$000       "      " 
8 Nov José Joaquim da 

Silva Serra 
1 cx. c/ 36 peças de durante; 1 cx. c/ 
24 peças de  lila; 1 baú c/ 6 peças de 
cetineta, 1 de belbutina; 1 fardo c/ 9 
peças de baeta; 1 fardo c/ 8 peças de 
baeta c/ 400 c.os; 1 fardo c/ 1 peça de 
flanela 

165$900       "       " 

      " Luís Curado 1 cx. c/ 64 chapéus; 1 cx. c/ 24 
chapéus de pêlo de seda; 1 baú c/ 4 
peças d belbutina e 3 de veludilho; 
1baú c/ 40 peças de chita; 1 baú c/ 
mais 40 peças de chita; 1 fardo c/ 7 
peças de pano ordinário c/ 300 c.os; 1 
fardo c/ 7 peças de pano mais que 
ordinário c/ 245 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão comum c/ 500 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baeta comum c/ 
570 c.os; 1 cx. c/ 20 peças de filó de 
salpicos e 60 cortes de fustão 
acolchoado; 1 cx. c/ 24 chapéus de sol 
de panino; 1 fardo c/ 20 resmas de 
papel comum; 1 baú c/ 20 peças de 
lila; 1 baú c/ 50 peças de panino; 1 baú 
c/ 10 peças de lenços de cassa e 20 
azuis; 1 baú c/ 10 peças de belbutina; 
1 baú c/ 8 peças de bombazina 

464$430       "       " 

8 Nov. Vitorino José de 
Vasconcelos 

2 barris c/ loiça de pó de pedra e 1 c/ 1 
selim 

24$000       "       " 

9 Nov. Jacinto Inácio 
Rodrigues 

1 baú c/ 6 peças de fustão; 3 peças de 
droguete castor c/ 126 c.os; 1 baú c/ 

295$470       "       " 
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Silveira 60 peças de cassa lisa e riscada; 1 baú 
c/ mais 60 peças de cassa lisa e 
riscada; 2 cx.s c/ 20 peças de 
belbutina; 1 baú c/ 12 peças de chita, 
12 dúzias de lenços de cassa e 15 
dúzias de lenços enramados; 14 barris 
c/ 130 almudes de azeite de peixe 

      " João Nesbit 3 cx.s c/ 1 encerado e vária ferragem; 
4 canastras c/ várias miudezas 

30$000       "       " 

10 Nov. Guilherme 
Harding Read 

35 canstras de loiça de pó de pedra 
branca; 80 embrulhos de ferro para 
pregadura c/ 140 @; 40 molhos c/ 700 
arcos de ferro para pipa; 4.520 panelas 
de ferro c/ 200 @; 2 barris c/ vária 
ferragem; 2 embrulhos c/ 36 pás de 
ferro; 1 gradiamento de ferro c/ 20 @ 

224$040 Liverpool Chalupa ingl. 
Brilhante 

15 Nov. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 fardo c/ 6 peças de baetão c/ 168 
c.os; 1 fardo c/ 116 peças de baeta c/ 
5.560 c.os; 3 peças de casimira c/ 84 
c.os; 18 peças de pano mais que 
ordinário c/ 700 c.os; 1 cx. c/ 24 
bandejas; 1 baú c/ cobertas de 
algodão; 1 quarto c/ vidros de várias 
qualidades; 20 molhos c/ 200 
frigideiras c/ 40 @; 2.000 panelas de 
ferro c/ 700 @; 59 canastras de loiça 
de pó de pedra 

740$580       " Escuna ingl. 
Apolo 

16 Nov. Joaquim José 
Barbosa 

2 canastras c/ loiça de pó de pedra e 3 
caixotes c/ vidros, 1 barril c/ pregos e 
1 cesto c/ queijos 

12$000 Londres       " 

17 Nov. Diogo Cockburn 3 cx.s c/ várias encomendas 27$000       " Escuna ingl. 
Estrela 

      " Manuel Pacheco 1 embrulho e 1 peça de droguete pano 
c/ 32 c.os 

1$440       "       " 

25 Nov. Inácio José de 
Melo 

1 embrulho c/ 2 peças de baetão c/ 86 
c.os; 2 peças de pano mais que 
ordinário c/ 58 c.os; 1 baú c/ 10 peças 
de fustão, 2 dúzias de meias de lã; 3 
barrilinhos c/ 8 @ de pregos 

46$140 Liverpool Escuna ingl. 
Apolo 

2 Dez. Guilherme 
Brander 

88 queijos c/ 60 @; 1 moio de batata; 
40 cx.s c/ 60 @ de pichelim; 15 barris 
c/ 118 dúzias de garrafas de cerveja; 1 
barril c/ loiça de pó de pedra; 9 cx.s c/ 
300 chapéus de palhinha pêlo falso e 
castor 

133$320 Guernesey Ber.m ingl. 
Henrique 

10 Dez. Diogo Cockburn 2 fardos c/ pano rei c/ 200 peças 67$200 Londres Ber.m ingl. Raio 
23 Dez. Manuel José de 

França 
1 cx. c/ anzóis 5$400       " Escuna ingl. 

Estrela 
30 Dez. André Adam 15 barris c/ 8 @ de pregos; 20 barris c/ 

42 @ de manteiga; 3 canastras de 
loiça de pó de pedra; 10 barris c/ 100 
dúzias de garrafas de cerveja; 500 
panelas de ferro c/ 231 @; 204 
frigideiras de ferro c/ 29 @; 6 moios 
de batata 

101$136 Guernesey Galeota ingl. 
Maria 

      " Guilherme 
Harding Read 

3 cx.s e 2 fardos c/ "várias e diversas 
mercadorias" 

120$000 Londres Escuna ingl. 
Activa 

      " Guilherme 
Brander Junior 

5 baús c/ várias fazendas de algodão; 3 
baús c/ diversas mercadorias; 1 
caixote c/ fitas e várias quinquilharias; 

278$160       "            " 
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35 cestos c/ queijos c/ 70 @ 
      " António José de 

Vasconcelos 
3 fardos c/ 36 peças de pano de estopa 
ordinária de Hamburgo c/ 2.480 varas 

79$360       "       " 

      " Diogo Cockburn 546 barras de ferro c/ 677 @; 3 barris 
c/ 27 @ de pregos 

118$830       " Ber.m ingl. Raio 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

8 caixotes c/ 800 vidros de folha; 8 
caixotes c/ 1.200 vidros de meia folha; 
8 caixotes c/ 1.600 vidros de quarto; 
54 barris de pregos c/ 300 @; 12 barris 
de cerveja; 20 jarras c/ 100 canadas de 
óleo de linhaça; 2 jarras de verniz; 1 
baú c/ 12 peças de chita; 1 caixote c/ 
escabeche; 1 caixote c/ 24 dúzias de 
cartas para jogar; 2 sacas c/ 50 grosas 
de rolhas de garrafa 

187$200       " Escuna ingl. 
Activa 

      " Francisco 
António de 
Castro Aguiar 

1 fardo c/ 4 peças de baeta c/ 236 c.os; 
2 peças de baetão c/ 94 c.os; 1 barrica 
c/ chapéus sortidos; 1 fardo c/ 30 
peças de enrolados; 1 baú c/ várias 
fazendas de algodão; 2 cx.s c/ várias e 
diferentes mercadorias; 1 fardo c/ 5 
peças de droguete pano 

195$000       "       " 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

12 peças de durante e saeta; 4 peças de 
lila; 1 pacote c/ 15 peças de lila; 1 
pacote c/ 18 peças de lila; 1 caixote c/ 
36 barretinas para senhora; 1 cx. c/ 36 
chapéus pêlo de seda; 1 barrica c/ 154 
chapéus muito ordinários 

114$000       "       " 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 1 dos Direitos Reais, 1813. 
 

QUADRO XV 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1814 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

24 Jan. Fernandes & 
Sousa 

2 fardos c/ 12 peças de baetão c/ 586 
c.os; 10 barris c/ 105 @ de pregos; 4 
fardos c/ 396 peças de enrolados 

313$020 Londres Escuna ingl. 
Activa 

10 Fev. Luís Curado 1 caixinha e 2 fardos c/ fazendas 49$800       "       " 
      " Guilherme 

Brander Jr. 
21 cx.s e barricas com chapéus 
diversos; 12 barricas de cerveja c/ 50 
almudes; 6 barris c/ 5 @ de chumbo 
de munição; 1 barrica c/ ferragens 
diversas; 1 barrica c/ loiça de folha de 
flandres; 3 barrica c/ ferragens; 20 
embrulhos c/ frigideiras c/ 25 @; 1 
caixote c/ vidros; 1 cesto c/ loiça de pó 
de pedra; 1 embrulho c/ escovas de 
lavar casas; 1 barrica de vinagre; 1 
fogão de ferro 

204$180       "        " 

26 Fev. João Carlos 
Scholtz 

360 bandas de ferro c/ 220 quintais; 
100 tábuas de pinho c/ 1.800 pés; 2 
barricas c/ sebo c/ 20 @; 625 
embrulhos de linho c/ 2.489 @ 

1:242$508 S. 
Petersburgo 

Ber.m (?) Carlos 
Henrique 

28 Fev.       " 72 pacas de linho avariado c/ 130 @; 
vários lotes de linho avariado c/ 491 
@ 

248$001       "        " 

1 Mar. André Adam 8 barris de manteiga c/ 17 @; 1 cx. c/ 
20 chapéus; 1 cx. c/ ampulhetas; 8 
barris e 6 quartos de cerveja c/ 130 
almudes 

69$096 Londres (via 
Porto) 

Escuna ingl. 
Mary Ann 
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5 Mar. Guilherme 
Brander Jr. 

202 bandas de ferro c/ 320 @ 48$000 Londres Escuna ingl. 
Activa 

7 Mar. Guilherme 
Brander 

65 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
barrica de loiça de pó de pedra; 87 
barris de pregos c/ 310 @; 10 
embrulhos de ferro c/ 10 @; um 
embrulho de ferro c/ 18 @; 2 barricas 
c/ copos de vidro; 5 cx.s c/ vidros para 
vidraça c/ 400 de meia folha e 203 de 
quarto; 1 cx. c/ 1 selim; 3 canastras c/ 
queijos c/ 5 @; 2 fardos c/ 16 peças de 
baeta c/ 829 c.os; 6 peças de pano 
ordinário c/ 130 c.os; 9 peças de 
baetão c/ 284 c.os; 60 cobertores 
pequenos; 24 bandas de ferro c/ 34 @ 
e meia 

338$910 Liverpool Escuna ingl. Earl 
(?) 

8 Mar. Joaquim José 
Barbosa 

55 cestos c/ 1.389 queijos c/ 139 @ 64$051 Londres Escuna Russa 
António Joana 

      " José Joaquim da 
Silva Serra 

3 barris de alvaiade; 1 fardo c/ 4 peças 
de riscado para colchão; 1 cx. c/ 
alfinetes 

54$000       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

2 baús c/ 20 peças de lila; 1 baú c/ 6 
peças de chita 

51$000       "       " 

9 Mar. João José das 
Silva Loureiro 

1 cx. c/ ferragens; 1 cx. c/ 30 chapéus 
de sol; 1 cx. c/ 10 resmas de papel; 1 
cx. c/ ferragem dourada; 1 fardo c/ 2 
peças de pano ordinário c/ 89 c.os; 1 
cx. c/ botões; 1 c x. c/ bombazina, 
veludilho e panino 

81$930       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

4 baús c/ 40 peças de lila preta; 1 
fardo c/ 8 peças de baetão c/ 380 c.os; 
1 fardo c/ 12 peças de pano ordinário 
c/ 540 c.os; 1 baú c/ 6 peças de fustão 

195$600       "       " 

      " Cláudio Jardiné 1 baú c/ 50 peças de chita e 1 de 
fustão; 1 baú c/ 2 peças de ruão e 20 
de panino; 1 cx. c/ 24 cortes de 
bezerro para botas e 12 grosas de 
botões; 1 cx. c/ 3 peças de casimira c/ 
180 c.os; 12 dúzias de pares de meias 
de algodão; 1 cx. c/ 12 chapéus de 
senhora e 12 para homem; 1 cx. c/ 18 
resmas de papel comum 

152$400       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

2 cx.s c/ 400 folhas de flandres; 1 cx. 
c/ 24 caixinhas de folha e 12 dúzias de 
navalhas; 1 barril c/ 5 @ de pregos; 1 
fardo c/ 2 peças de tapete; 1 cx. c/ 24 
couros de cabra, lustro preto; 1 cx. c/ 
20 resmas de papel comum 

45$600       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

7 caixotes e 1 embrulho c/ "differentes 
mercadorias e miudezas" 

9$000       "       " 

10 Mar. João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 18 peças de pano ordinário 
c/ 420 c.os; 1 peça de baetão c/ 24 
c.os; 1 baú c/ 28 peças de chita, 4 
peças de panino e 4 de fustão; 1 baú c/ 
3 peças de veludilho; 4 peças de 
durante comum; 5 peças de lila; 1 baú 
c/ 2 peças de veludilho; 4 peças de 
lila; 1 baú c/ 30 peças de chita 

159$480       "       " 

      " Francisco 
António Pereira 

1 cx. c/ 8 chapéus; 1 fardo c/ 10 peças 
de baeta c/ 410 c.os; 1 cx. c/ 4 peças 

28$740       "       " 
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de durante 
      " Manuel Joaquim 

de Fontes 
1 cx. c/ "differentes miudezas"; 1 baú 
c/ diversas ferragens; 1 baú c/ três 
peças de fustão 

78$000       "       " 

11 Mar. Ivens & Burnett 1 fardo c/ 70 cobertores grandes e 
pequenos; 1 cx. c/ 48 chapéus de sol, 
de panino; 1 cx. c/ 12 dúzias de pares 
de meias de algodão; 1 cx. c/ 
miudezas para uso de escritório; 1 cx. 
c/ 6 dúzias de chapéus sortidos; 2 cx. 
c/ 12 dúzias de chapéus finos; 1 cx. c/ 
144 chapéus grossos; 15 barris de 
pregos c/ 78 @; 1 cx. c/ 12 peças de 
lila; 26 peças de durante; 1 cx. c/ 2 
peças de camelão; 13 peças de saeta; 1 
peça de durante; 1 peça de sarja; 1 cx. 
c/ 34 peças de durante; 1 cx. c/ várias 
miudezas; 12 embrulhos c/ ratoeiras; 1 
baú c/ 12 peças de lenços de cassa, 12 
de cassa, 48 de (?); 9 canastras c/ loiça 
de pó de pedra; 1 cx. c/ 20 peças de 
ganga; 2 fardos c/ 240 peças de pano 
rei; 1 fardo c/ 125 peças de pano rei 
fino; 1 fardo c/ 33 peças de seda; 1 
fardo c/ 25 peças de escórcia e 26 para 
lenços; 2 cx.s c/ 114 peças de chita; 1 
baú c/ 12 peças de lenços de panino, 6 
peças de seda preta; 1 caixa c/ 1 cravo 
ordinário; 1 baú c/ 20 peças de casa e 
16 peças de lenços para tabaco; 1 cx. 
c/ 28 retalhos de de fustão pintado e 
61 peças de chita e guingão; 1 fardo c/ 
10 peças de pano grosso c/ 460 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano grosso c/ 40 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
grosso c/ 430 c.os; 1 fardo c/ 10 peças 
de pano mais que ordinário c/ 450 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano mais 
que ordinário c/ 400 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de pano entrefino c/ 470 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de pano fino c/ 140 
c.os; 7 peças de pano superfino c/ 180 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de pano fino c/ 
264 c.os; 4 peças de pano superfino c/ 
157 c.os; 1 fardo c/ 14 peças de pano 
c/ 350 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
casimira c/ 440 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de baetão; 1 fardo c/ 10 peças de 
baetão c/ 400 c.os; 1 fardo c/ 5 peças 
de pano entrefino c/ 245 c.os; 6 peças 
de casimira c/ 300 c.os; 4 peças de 
baetilha c/ 300 c.os; 3 fardos c/ 40 
peças de baeta c/ 2.150 c.os; 11 barris 
c/ pregos c/ 64 @; 1 caixote c/ várias 
miudezas; 3 cx.s c/ 48 peças de 
bombazina; 1 cx. c/ 12 peças de 
fustão; 1 cx. c/ doce para gasto do 
despachante; 1 fardo c/ 24 peças de 
ganga e 6 de riscado; 2 cx.s c/ 85 
peças de panino; 2 canastras que 

2:722$710       "       " 
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continham garrafas de cerveja mas que 
foram roubadas por um corsário 
francês; 1 caixotinho c/ pó de biscoito 
para gasto do despachante; 1 cx. e 2 
embrulhos c/ 1 fogão e ferro de 
engomar; 1 cx. c/ 2 véus pretos e 20 
jardas de lenços de escórcia; 1 
caixotinho c/ miudezas; 25 cascos c/ 
azeite de peixe c/ 400 almudes; 100 
barris de sardas; 9 canastras c/ loiça de 
pó de pedra; 1 cx. c/ 4 resmas de papel

22 Mar. Guilherme 
Harding Read 

1 fardinho c/ 18 peças de enrolado, 9 
peças de panino; 19 peças de lila 

58$200       "       " 

24 Mar. Guilherme 
Brander 

220 jarras vidradas; 35 canastras de 
loiça de pó de pedra; 3 canastras c/ 90 
garrafas de cerveja; 2 cx.s c/ 72 
chapéus sortidos 

80$550 Liverpool Escuna ingl. 
Apolo 

26 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

2 quartos e 1 barrica c/ 2 serviços de 
loiça e 1 aparelho de chá 

36$000       "       " 

28 Mar.  Guilherme 
Harding Read 

2 fardos c/ jaquetas, calças, camisas de 
lã; 1 cx. c/ 72 chapéus sortidos; 1 cx. 
c/ várias miudezas; 1 baú c/ sapatos e 
chinelos; 2 cestos c/ bules e canecas 
de folha; 4 barrilinhos c/ manteiga e 4 
cestos c/ queijos, c/ 14 @; 9 cx.s c/ 33 
dúzias de garrafas de cerveja 

114$612       "       " 

29 Mar. Ivens & Burnett 20 cascos c/ 1.100 garrafas de cerveja 16$500 Londres Galeota ingl. 
Maria 

      " Guilherme 
Walton 

20 canastras de loiça de pó de pedra 52$500 Liverpool Escuna ingl. 
Apolo 

      " João Carlos 
Scholtz 

2 cascos pequenos c/ loiça de pó de 
pedra e 1 barril c/ várias ferramentas 
de casa 

4$500       "       " 

31 Mar. Guilherme 
Walton 

30 barris de pregos c/ 142 @; 1 barrica 
e 1 cx. c/ chapéus sortidos; 1 barrica c/ 
várias peças de casquinha; 1 fardo c/ 
alcatifas para besta; 1 saca c/ navalhas 
e facas de cozinha; 4 barrilinhos c/ 
miudezas variadas; 4 rolos de corda c/ 
14 @; 8 agulhas de marear; 15 cestos 
c/ 500 garrafas de cerveja; 5 cx.s c/ 
diferentes miudezas; 1 moinho para 
debulhar milho; 2 cestos c/ lustro para 
botas 

314$700       "       " 

13 Abr. André Adam 40 caixotes c/ 3.200 vidros de quarto; 
1.500 vidros de meia folha; 2 
canastras c/ 70 vidros de folha; 7 cx.s 
c/ 50 vestidos de cassa, 40 peças de 
pano rei; 40 peças de lila; 2 peças de 
pano superfino c/50 c.os; 2 peças de 
pano fino c/ 60 c.os; 2 peças de pano 
fino c/ 57 c.os; 780 bandas de ferro c/ 
700 @; 120 cascos c/ 1.000 dúzias de 
garrafas de cerveja 

492$120 Greenok Galeota ingl. 
Maria 

18 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 baú, 1 canastra e 1 cx. c/ 4 lanternas 
para sege; 24 pares de meias de 
algodão; 20 maços de pomada de 
cheiro; 10 jardas de pano em cortes; 
10 jardas de casimira; 1 fogão de 

9$000 Londres Escuna ingl. 
Activa 
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engomar 
19 Abr. Nicolau Maria 

Raposo do 
Amaral, filho 

1 baú c/ 160 cortes de botas; 1 cx. c/ 
diversas miudezas; 1 baú c/ enrolados, 
panino e lenços de cassa; 1 baú c/ 
panino, cassa, cetineta e escórcia 

209$400       "       " 

      " Ivens & Burnett 1 baú e 1 cx. c/ 1 candeeiro para 
estudo e outras miudezas 

3$000       "       " 

      " António José de 
Nascimento 

1 fardo c/ 1 tapete; 1 cx. c/ vários 
trastes de prata 

327$000       "       " 

      " Camilo Martins 
Cardoso 

1 cx. c/ 12 peças de lila; 1 baú c/ fitas , 
agulhas , rendas e xales; 1 cx. c/ 
alfinetes, facas e garfos e navalhas; 1 
fardo c/ 18 cobertores pequenos; 1 
fardo c/ 9 peças de riscado de algodão; 
1 fardo c/ lenços de filó e luvas de 
pelica 

129$360       "       " 

20 Abr. Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 baú, 1 fardo e 1 cx. e 1 barrica c/ 
várias mercadorias 

72$000       "       " 

      " Hercules Perone 3 barris, 3 cx.s c/ ferragens e 
quinquilharia 

225$000       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 barril, 1 fardo c/ 1 trem de chá e 1 
peça de pano 

12$000       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 baú c/ gangas, garças, cassa e 
panino; 1 baú c/ medicamentos 

34$500       "       " 

      " Henrique Lloyd 3 cx.s c/ 3 @ e meia de velas de sebo 1$344       "       " 
      " Thomas Hickling 

& C.ia 
44 barris, 7 quartos e 2 meias pipas de 
azeite de peixe c/ 270 almudes; 11 
quartos de bacalhau; 39 barris de 
cavalas ou arenques; 10 barris de 
salmão; 47 caixotes de arenques de 
fumo um pouco arruinados; 7.500 pés 
de tabuado 

288$690 Halifax Escuna ingl. 
Paquete de 
Halifax 

      " Luís Medeiros 
Raposo 

4 baús, 5 cx.s, 2 barricas, 4 barris e 1 
fardo c/ mercadorias várias; 2 barris c/ 
pregos c/ 26 @; 8 selhas de aço c/ 27 
@; 552 bandas de ferro c/ 700 @  

706$320 Londres Escuna ingl. 
Activa 

23 Abr. Luís Curado 1 fardo, 1 baú e 4 cx.s c/ mercadorias 
diversas 

110$400       "       " 

      " Fernandes & 
Sousa 

2 baús c/ 16 peças de lila 28$800       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

4.000 pés de tabuado  17$280 Boston Galera port. 
Condensa das 
Galveias 

      " José António 
Ferreira 

26 caixotes de bacalhau c/ 70 @  13$440       "       " 

26 Abr. Guilherme 
Harding Read 

4 barris c/ 21 @ de pregos 5$040 Londres Escuna ingl. 
Activa 

      " João Nesbit 3 cx.s, 3 fardos, 3 barris, 3 cestas c/ 
mercadorias diversas 

192$630       "       " 

5 Mai. Guilherme 
Brander Jr. 

40 canastras de loiça de pó de pedra 120$000       "       " 

2 Jun. Guilherme 
Brander 

6 canastras de loiça de pó de pedra; 2 
barris de carne 

21$000 Liverpool Escuna ingl. 
Arrow 

      " Cláudio Jardiné 50 panelas de ferro c/ 29 @; 1 fardo c/ 
6 peças de baeta c/ 696 c.os; 1 peça de 
pano fino c/ 24 c.os; 1 peça de pano 
entrefino c/ 40 c.os; 1 peça de 
casimira c/ 54 c.os 

69$534 Londres (via 
Madeira) 

Escuna port. 
Conceição e S. 
José 

14 Jun. Guilherme 120 molhos c/ 1.800 arcos de ferro 32$400 Liverpool Chalupa ingl. 
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Harding Read para pipa Brilhante 
      " Guilherme 

Brander Jr. 
2 fardos c/ 25 peças de lila; 33 cestos 
c/ queijos c/ 32 @; 23 cestos c/ queijos 
avariados 

59$515 Londres Escuna ingl. 
Activa 

2 Jul. João dos Santos 
Martins 

11.060 pés de tabuado  47$779 Boston Escuna esp. 
Dolores 

20 Jul. João Machado 
dos Santos 

1 fardo c/ 16 peças de pano grosso c/ 
390 c.os 

35$100 Londres (via 
Madeira) 

Ber.m port. 
Activo 

12 Ago. Guilherme 
Brander Jr. 

4 meias pipas c/ 20 almudes de 
cerveja; 3 pipas pequenas c/ 
aguardente de França; 3 cx.s c/ várias 
quinquilharias 

130$500 Londres Escuna ingl. 
Activa 

22 Set. Thomaz  & C.ia 500 fardos de linho c/ 2.750 @; 18 
fardos de linho de cânhamo c/ 540 @ 
em baldeação para Lisboa  

708$864 Rússia Ber.m port. D. 
Maria Teresa 

26 Set. João Nesbit 1 baú com várias miudezas 10$500 Londres Chalupa ingl. 
Brilhante 

27 Set. António José de 
Vasconcelos 

1 fardo, 3 cx.s e 2 embrulhos c/ 1 leito 
e armação, 1 alcatifa, 1 trem de chá 
dourado 

264$600       "       " 

30 Set. Cláudio Jardiné 1 cx. c/ 12 peles de marroquim; 24 
pares de meias de seda; 1 fardo c/ 1 
peça de baetilha c/ 60 c.os; 7 peças de 
baeta c/ 360 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de 
baeta c/ 850 c.os 

105$120       "       " 

30 Set. Luís Curado 1 c x. c/ 24 guarda-sóis de panino; 1 
cx. c/ 24 guarda-sóis para senhora; 1 
fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
380 c.os; 2 peças de pano mais que 
ordinário c/ 90 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano entrefino c/ 430 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baetão c/ 500 
c.os; 1 peça de pano superfino c/ 28 
c.os; 2 baús c/ diversas mercadorias 

359$200       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 baú c/ diversas mercadorias; 1 fardo 
c/ 6 peças de pano ordinário c/ 260 
c.os; 1 fardo c/ 2 peças de pano fino c/ 
50 c.os; 4 peças de  casimira c/ 140 
c.os; 1 fardo c/ 11 peças de baeta c/ 
600 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de baetão 
c/ 240 c.os; 1 cx. c/ várias miudezas; 1 
fardo c/ 6 peças de pano ordinário c/ 
190 c.os 

223$200       "       " 

      "       " 1 barrica c/ 140 cardas 9$000       " Escuna ingl. 
Swift 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 barrica e 10 cx.s c/ várias miudezas; 
2 barricas c/ várias miudezas 

67$500       "       " 

1 Out. Luís Francisco 
Cordeiro 

1 cx. e 1 baú c/ chapéus de sol e 
ferragens 

10$200       " Chalupa ingl. 
Brilhante 

      " Manuel Joaquim 
de Fontes 

14 barris c/ 78 @ de pregos; 2 fardos e 
2 baús c/ diferentes miudezas 

57$720       "       " 

      "       " 1 baú e 1 cx. c/ diferentes miudezas 19$800       " Escuna ingl. 
Swift 

      " Joaquim José 
Arnaud 

4 fardos, 4 cx.s e 8 barris c/ ferragens 207$000       " Chalupa ingl. 
Brilhante 

4 Out. Ivens & Burnett 172 fardos de linho c/ 600 @; 40 
cascos de azeite de peixe c/ 500 
almudes; 10 cx.s c/ várias miudezas; 
20 barris c/ 110 @ de pregos; 1 baú c/ 
diferentes mercadorias; 5 cx.s c/ várias 

802$520       " Escuna ingl. 
Swift 
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mercadorias 
      " José Gomes de 

Carvalho Ferreira 
4 baús c/ diferentes mercadorias; 2 
fardos c/ 1 peça de pano fino c/ 30 
c.os; 2 peças de pano superfino c/ 60 
c.os; 6 peças de baetão c/ 90 c.os; 7 
peças de pano mais que ordinário c/ 
160 c.os; 3 cx.s c/ várias mercadorias; 
1 barrica c/ ferragens 

234$400       " Chalupa ingl. 
Brilhante 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. e 2 baús c/ miudezas 18$000       " Escuna ingl. 
Swift 

5 Out. Guilherme 
Brander Jr. 

20 cascos de azeite de peixe c/ 352 
almudes; 4 quartos e 4 cx.s c/ chapéus 
sortidos 

403$440       " Chalupa ingl. 
Brilhante 

6 Out. Francisco 
António de 
Castro 

1 fardo c/ 3 peças de baetão c/ 200 
c.os; 6 peças de baeta c/ 320 c.os; 6 
baús c/ diferentes mercadorias; 1 fardo 
c/ 12 peças de pano ordinário c/ 580 
c.os; 1 caixote e 1 baú c/ fazendas de 
algodão 

464$280       "       " 

      " João Bernardino 
Pereira 

1 fardo c/ 6 peças de baeta azul c/ 340 
c.os; 2 peças de pano fino c/ 60 c.os; 2 
peças de baetão c/ 58 c.os; 2 baús, 1 
cx. e 1 fardo c/ diferentes mercadorias; 
1 fardo c/ 8 peças de baeta c/ 450 c.os; 
3 peças de pano ordinário c/ 140 c.os; 
2 cx.s e 1 cesto c/ queijos c/ 9 @; 1 
barrica, 4 caixões, 1 fardo e 4 barris c/ 
diferentes fazendas de algodão 

553$812       "       " 

      " Manuel 
Fernandes Jardim 

1 fardo c/ 8 peças de baetão c/ 400 
c.os; 2 fardos c/ 18 peças de baetão c/ 
880 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
ordinário c/ 370 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano ordinário c/ 400 c.os; 1 
peça de pano ordinário c/ 170 c.os; 6 
peças de pano entrefino c/ 190 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
380 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
ordinário c/ 420 c.os; 1 fardo c/ 6 
peças de pano ordinário c/ 250 c.os; 
11 peças de casimira c/ 228 c.os; 1 cx. 
c/ 48 chapéus; 1 cx. c/ 48 chapéus; 1 
fardo c/ 12 peças de lila  

522$300       " Escuna ingl. 
Swift 

8 Out. André Adam 1 cx. c/ anzóis, fio para redes etc; 4 
barris c/ pregos c/ 58 @ 

31$920       " Chalupa ingl. 
Brilhante 

      "       " 18 barris c/ 95 @ de pregos 22$800       " Escuna ingl. 
Swift 

      " João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 4 peças de baetão c/ 100 
c.os 

12$000       " Chalupa ingl. 
Brilhante 

11 Out. Guilherme 
Harding Read 

6 cx.s e 1 quarto c/ fazendas de 
algodão e ferragens; 1 cx. c/ chapéus 
de sol e ferragens; 2 fardos c/ várias 
fazendas de algodão; 3 quartos c/ 40 
dúzias de garrafas de cerveja; 3 peças 
de linhagem c/ 144 varas; 12 arráteis 
de fio de vela; 400 panelas de ferro c/ 
210 @; 173 barras de ferro c/ 143 @; 
80 molhos de ferro miúdo c/ 140 @; 4 
molhos de aço c/ 14 @; 33 canastras 
de loiça de pó de pedra muito 
ordinária 

352$050 Liverpool Escuna ingl. 
Midas 
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12 Out.  Ivens & Burnett 1 fardo c/ 6 peças de baetão c/ 677 
c.os; 1 cx. c/ 1 piano forte; 8 barris c/ 
47 @ de pregos; 1 arca de ferro; 1 cx. 
c/ 50 chapéus; 1 cx. c/ 15 chapéus; 1 
fardo c/ 2 peças de pano ordinário c/ 
97 c.os; 6 peças de pano superfino c/ 
120 c.os; 2 peças de casimira c/ 48 
c.os; 3 baús c/ fazendas de algodão; 1 
cx. c/ 3 barretinas de senhora; 1 cx. c/ 
ferragens; 1 cx. c/ medicamentos; 1 
embrulho c / 2 vassouras de cabelo; 2 
dúzias de garfos e facas de prata; 1 cx. 
c/ 1 piano forte; 1 cx. c/ papéis de 
música; 42 bandas de ferro c/ 77 @; 
13 molhos c/ 520 aros de ferro para 
pipa;1 baú c/ miudezas insignificantes 

464$328 Londres Escuna ingl. 
Swift 

      " Manuel Pacheco 6 quartos c/ 200 panelas de ferro c/ 
133 @; 9 barris c/ pregos c/ 54 @; 10 
barris c/ 16 @ de munição; 1 fardo c/ 
9 peças de baeta c/ 937 c.os; 1 fardo c/ 
9 peças de baeta c/ 942 c.os; 1 fardo c/ 
4 peças de baetão c/ 170 c.os; 12 peças 
de lila; 11 peças de durante; 4 peças 
de casimira c/ 118 c.os; 24 cobertores 
grandes; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
ordinário c/ 496 c.os; 2 baús c/ 
diferentes mercadorias de algodão; 1 
cx. c/ 100 chapéus 

400$374       " Chalupa ingl. 
Brilhante 

      " Guilherme 
Brander 

4 barris de alvaiade grossa c/ 3 @; 6 
canastras c/ presuntos c/ 10 @; 3 
barricas c/ 240 garrafas de cerveja 

8$304 Liverpool Escuna ingl. 
Maria Whittle 

24 Out. Hercules Perone 15 embrulhos c/ 150 vidros de folha, 
400 de meia folha, 600 de quarto e 60 
de folha 

21$060 Londres Escuna ingl. 
Swift 

25 Out. André Adam 4 volumes "incapados de esteira" c/ 13 
cadeiras, 1 carpete, 3 bancas; 8 barris 
c/ vasos de lustro para botas; 1 barril 
c/ vasos de mostarda; 38 barris c/ 
tintas várias; 2 canastras e 7 molhos c/ 
escovas de lavar casas, e de limpar 
botas; 1 cx. c/ ferragens e canivetes; 1 
caixote c/ vestidos de senhora; 2 
caixotes c/ 15 selins; 9 sacos c/ 32 @ 
de pregos; 3 caixotes c/ remédios; 4 
cx.s c/ trens de chá; 1 caixotinho c/ 
remédios; 295 bandas de ferro c/ 383 
@; 27 canastras de loiça de pó de 
pedra 

688$500 Newcastel Chalupa ingl. S. 
Pedro 

      " Religiosos de S. 
Francisco em 
Ponta Delgada 

1 piano forte 45$000 Londres Escuna ingl. 
Swift 

4 Nov. João Carlos 
Scholtz 

24 barris c/ pregos c/ 140 @; 19 
caixotes c/ vidros c/ 4.300 de quarto; 
180 garrafas brancas sortidas; 200 
copos; 4 barris de alvaiade em massa; 
8 caixotes c/ queijos c/ 70 @; 12 barris 
de manteiga c/ 16 @; 1 cx. c/ 2 peças 
de pano; 41 barris de genebra c/ 50 
almudes; 366 aduelas de pipa 

287$605 Amsterdam Ber.m port. 
Carlos e 
Henrique 

5 Nov. Guilherme 48.800 pés de pinho da Rússia e 214$656 Báltico Escuna ingl. 
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Brander madretas; 4 barris de alcatrão Zélia 
9 Nov. Guilherme 

Brander Jr. 
716 bandas de ferro c/ 1.020 @ 153$000 Londres Chalupa ingl. 

Brilhante 
11 Nov. Guilherme 

Brander Sénior 
350 quintais de bacalhau 168$000 Terra Nova Chalupa ingl. 

Joana 
12 Nov. Guilherme 

Brander 
30 cx.s de ameixas passadas; 2 fardos 
de amêndoas em casca c/ 20 @; 3 cx.s 
c/ queijos e 300 em lastro c/ 35 @; 3 
moios de batata 

36$828 Jersey Chalupa ingl. 
Resolução 

19 Nov António Rebelo 
de Carvalho 

1 baú e 1 barrica c/ 260 peças de galão 
estreito de lã; 150 arráteis de arame e 
150 grosas de botões de metal 

36$000 Londres Chalupa ingl. 
John  (Catto) 

      " José Gomes de 
Carvalho 

1 pacote e 1 cx. c/ 2 peças de casimira 
c/ 56 c.os; 6 peças de fustão 
acolchoado 

16$200       "       " 

21 Nov. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 baú c/ 17 peças de lila; 6 dúzias de 
pares de meias de algodão; 1 baú c/ 7 
peças de lila; 2 peças de durante; 15 
peças de cadarço de seda e cordão; 1 
baú c/ 6 peças de belbutina e 5 de 
ganga; 1 baú c/ 4 peças de veludo e 11 
arráteis de linhas; 1 baú c/ 14 peças de 
cetineta e 3 arráteis de linhas; 1 baú c/ 
32 peças de panino; 1 baú c/ 1 peça de 
ganga azul, 20 de garça lisa, 20 peças 
de garça c/ salpicos, 60 xales de garça 
e 240 lenços de cassa e 4 peças de 
panino; 4 peças de durante; 1 cx. c/ 40 
resmas de papel; 1 baú c/ 54 peças de 
chita; 1 baú c/ 52 peças de chita; 1 baú 
c/ diferentes miudezas; 1 cx. c/ 72 
chapéus; 1 cx. c/ 78 chapéus; 1 cx. c/ 
42 chapéus; 1 cx. c/ 48 chapéus; 1 cx. 
c/ 36 chapéus finos; 1 baú c/ 8 peças 
de bombazina; 1 baú c/ 4 peças de 
bombazina; 1 fardo c/ 8 peças de 
baetão c/ 316 c.os; 1 fardo c/ 2 peças 
de pano ordinário c/ 100 c.os; 1 peça 
de pano mais que ordinário c/ 50 c.os; 
3 peças de pano fino c/ 70 c.os; 3 
peças de pano superfino c/ 80 c.os, 2 
fardos c/ 14 peças de pano e 32 
cobertores; 1 baú c/ fustão e panino; 1 
fardo, 1 baú e 1 cesto c/ baetas, 
durante e queijos; 1 baú, 1 cx. e 1 
embrulho c/ várias peças de prata, 1 
encerado e escovas; 1 embrulho c/ 
bezerros; 290 bandas de ferro c/ 680 
@;  

1:044$000       "       " 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

46 barris c/ pregos c/ 253 @; 7 barris 
c/ ferragens; 1 cx. c/ 1 selim; 23 cestos 
c/ queijos c/ 38 @; 6 pipas de vinagre 
de vinho da Madeira; 5 fardos c/ 40 
peças de baeta comum c/ 2.306 c.os; 2 
fardos c/ 18 peças de pano ordinário c/ 
880 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
ordinário c/ 97 c.os; 3 fardos de pano 
mais que ordinário c/ 146 c.os; 5 
fardos de pano entrefino c/ 220 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de lila; 10 peças de 

1:170$318       "       " 
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durante; 5 peças de serafina; 1 caixote 
c/ 12 selins; 3 baús c/ várias fazendas 
de algodão; 1 baú c/ várias fazendas 
de algodão; 1 baú c/ cadarços e fitas; 1 
caixote c/ 5 peças de meia para calças; 
1 caixote c/ 20 peças de belbutina; 1 
caixote c/ 12 peças de veludilho; 1 
caixote c/ 18 queijos; 1 barril c/ 2 @ e 
meia de manteiga; 1 caixote c/ 16 
resmas de papel; 1 caixote c/ 33 
resmas de papel inferior; 1 caixote c/ 
28 peças de cassa e panino preto; 1 
caixote c/ 1 peça de pano e 4 resmas 
de papel; 1 caixote c/ linhas de cores; 
1 caixote c/ bezerros e marroquins; 1 
caixote c/ marroquins; 1 caixote c/ 
mostarda em pó; 1 caixote c/ alfinetes 
c/ 100 arráteis; 1 caixote c/ 4 lâminas; 
5 barris c/ 70 @ de chumbo para caça; 
13 caixotes c/ vidros para vidraça, 15 
barris c/ tintas, 5 bilhas de óleo, 1 
canastra c/ pincéis, 2 barris c/ tinta 
para botas, 1 embrulho c/ barbas de 
baleia; 40 barras de ferro c/ 91 @ 

25 Nov. Luís Francisco 
Cordeiro 

1 cx. e 1 baú c/ diferentes miudezas 40$800       "       " 

28 Nov. António Soares 
Bettencourt 

868 peles de cabra 26$040 Pernambuco 
(via Lisboa) 

Iate Monte do 
Carmo e Almas 

29 Nov. Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 cx. c/ 3 dúzias de cx.s de papelão 
para rapé, 12 pares de castiçais de 
latão e 24 chapéus de sol de gingão 

10$800 Londres Chalupa ingl. 
John (Catto) 

6 Dez. Diogo Cockburn 1 fardo c/ 2 peças de esguião entrefino 
c/ 40 varas 

3$600       "       " 

      "       " 1 baú c/ 25 peças de chita e 6 dúzias 
de xales de algodão; 3 quartos c/ 
chapéus 

79$200       " Escuna ingl. 
Swift 

      "       " 3 fardos c/ 33 peças de baeta comum 
c/ 1.960 c.os 

105$840       " Chalupa ingl. 
John  (Catto) 

      " Cláudio Jardiné 2 fardos c/ 16 peças de baeta comum 
c/ 1.390 c.os 

75$060       "       " 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

12 molhos c/ 240 arcos de ferro para 
pipa 

4$320       "       " 

9 Dez.  Ivens & Burnett 174 @ de ferro em vergalhão; 24 
tábuas de pinho 

42$969       " (via 
Madeira) 

Escuna ingl. 
Zélia 

24 Dez. Guilherme 
Brander 

1 fardo c/ 1 peça de alcatifa 7$800 Londres Chalupa ingl. 
John (Catto) 

      " André Adam 163 cascos c/ azeite de peixe c/ 1.458 
almudes; 1.032 quintais de bacalhau; 8 
barris de salmão; 11 barris c/ arenques 
e cavalas; 555 pés de tabuado; 57 
remos 

1.568$028 Terra Nova Ber.m ingl. 
Henrique 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

22 peças de cabos c/ 133 @; 10 cx.s 
de velas de cera; 10 cx.s de velas de 
sebo; 50 peles de marroquim; 36 pares 
de cortes para botas; 2 cx.s c/ 107 
vidros de quarto para vidraça; 1 cx. c/ 
garrafas e copos; 2 fardos c/ 18 peças 
de lona; 1 fardo c/ 12 peças de brim; 3 
fardos c/ pano adamascado; 1 fardo c/ 
100 peças de pano de estopa ordinária 

2:477$392 S. 
Petersburgo 

Galeota Sofia 
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c/ 900 varas; 200 arcos para tonel; 800 
arcos para pipa; 4 pipas e 4 quartos c/ 
100 almudes de óleo de linhaça; 406 
bandas de ferro c/ 800 @; 1.004 pacas 
de linho c/ 3.000 @; 1.000 tábuas c/ 
20.000 pés; 10 cx.s c/ 550 chapéus; 5 
fardos c/ 156 milheiros de penas de 
escrever ordinárias 

29 Dez. João Pedro da 
Costa 

5 baús, 4 fardos e 2 cx.s c/ diferentes 
mercadorias 

331$800 Londres Cahlupa ingl. 
John (Catto) 

30 Dez. Vários Diversas mercadorias mencionadas no 
livro de aberturas 

15:245$371 Pernambuco 
e Rio de 
Janeiro 

Diversos 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 94 dos Direitos Reais, 1814. 
 

QUADRO XVI 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1815 

 
 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

23 Jan. João José da 
Silva Loureiro 

45 tábuas de pinho c/ 900 pés 3$888 Bremen Galeota Wiser 

26 Jan. Ivens & Burnett 40 cestos c/ queijos c/ 78 @; 10 
canastras de loiça de pó de pedra; 6 
barricas c/ vidros, garrafas, copos; 1 
fardo c/ 4 peças de pano superfino c/ 
112 c.os; 7 retalhos de casimira c/ 112 
c.os; 6 barris c/ 20 @ de pregos; 3 
barris c/ chumbo para caça c/ 50 @; 
129 bandas de vergalhão de ferro c/ 37 
quintais; 1 caixote c/ ferragens; 128 
cestos c/ 4 moios de batatas 

201$912 Bristol Chalupa ingl. 
(Matchless) 

21 Fev. José Joaquim da 
Silva Serra 

2 pipas de óleo de linhaça c/ 40 
almudes 

28$800 Londres Escuna ingl.. 
Swift 

27 Fev. Ivens & Burnett 1 fardo c/ 13 peças de baeta comum c/ 
700 c.os; 2 fardos c/ 26 peças de baeta 
comum c/ 710 c.os; 2 fardos c/ 20 
peças de baetão c/ 1.050 c.os; 1 fardo 
c/ 10 peças de pano ordinário c/ 440 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
ordinário c/ 450 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de pano mais que ordinário c/ 
400 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
mais que ordinário c/ 400 c.os; 1 fardo 
c/ 13 peças de pano mais que ordinário 
c/ 320 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
pano mais que ordinário c/ 280 c.os; 1 
cx. c/ 27 peças de durante; 7 peças de 
lila; 11 peças de saeta; 1 cx. c/ 12 
retalhos de belbutina; 1 cx. c/ 12 
meias peças de belbutina; 1 cx. c/ 12 
peças de belbutina; 1 cx. c/ 24 peças 
de ganga de cor; 1 cx. c/ 28 peças de 
ganga de cor; 16 canastras de loiça de 
pó de pedra; 6 barricas c/ 35 @ de 
pregos; 1 cesto e 5 caixotes c/ 
preparos para escritório; 400 panelas 
de ferro c/ 240 @; 171 fardos de linho 
c/ 670 @ 

1:177$284       "       " 

      " Ivens & Burnett 13 peças de cabos c/ 73 @ 21$900       "       " 
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2 Mar. Luís de Medeiros 
Raposo 

2 baús c/ diversas mercadorias; 8 
canastras c/ loiça de pó de pedra e 1 
quarto c/ vidros 

90$000 (Londres) Ber.m ingl. 
Comett 

      " Guilherme 
Brander 

1 fardo c/ 18 peças de serafina cor 
comum; 18 barris c/ 72 @ de pregos; 4 
toneladas de carvão de pedra 

41$580       "       " 

4  Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

8.000 pés de tabuado; 66 cx.s de 
bacalhau c/ 173 @; 1 barril de pregos 
c/ 4 @ 

69$504 Boston Escuna amer. 
Marion 

6 Mar. Guilherme 
Harding Read 

240 vergalhões de ferro c/ 420 @; 323 
molhos de arcos de ferro de vários 
tamanhos; 1.650 panelas de ferro c/ 
560 @; 34 canastras de loiça de pó de 
pedra; 20 toneladas de carvão de 
pedra; 2 barricas c/ vidros 

394$026 Liverpool Galeota sueca 
Juliana 

      " Guilherme 
Harding Read 

8 barris c/ 42 @ de pregos 10$080 Londres Escuna ingl. 
Swift 

      " Joaquim José 
Arnaud 

6 barris de alvaiade 3$600       "       " 

      " Hercules Perone 3 baús c/ papel e livros em branco 54$000       " Ber.m ingl. 
Cometa 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 baú c/ 8 resmas de papel; 2 peças de 
casimira 

16$800       "       " 

7 Mar. Guilherme 
Harding Read 

200 moios de sal 144$000 Liverpool Galeota sueca 
Diana 

8 Mar. João José 
Tavares 

1 caixote c/ 4 peças de camelão; 37 
peças de durante e saeta 

54$000 Londres Escuna ingl. 
Swift 

      " Manuel Joaquim 
de Fontes 

4 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
baú c/ 2 peças de bombazina, 6 dúzias 
de cx.s de obreias 

27$000       " Ber.m ingl. 
Cometa 

      " Guilherme 
Harding Read 

120 sacas de escomilha, 50 barris de 
alvaiade, 123 barris de cerveja, 3 
caixotes c/ 84 chapéus, barris de 
pregos e 2 caixotes c/ quinquilharias 

118$260 Liverpool Galeota sueca 
Diana 

17 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

402 dúzias de tabuado, sendo 60 de 
chaprão, todas de 14 palmos; 2 barris 
de breu; 20 barris de alcatrão  

62$246 Gotemburgo Galera sueca 
Mercurius 

      " João Carlos 
Scholtz 

1 fardo c/ 9 peças de pano ordinário c/ 
avaria c/ 356 c.os; 2 peças de casimira 
c/ avaria c/ 89 c.os; 1 baú c/ 30 peças 
de chita comum; 1 caixote c/ 14 peças 
de bombazina e de veludilho 

107$856 Londres Escuna ingl. Luís

18 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

20 barris de alcatrão; 10 barris de 
breu; 1 pipa de óleo de linhaça c/ 16 
almudes; 15 peças de lona entrefina; 
16 cx.s de velas de sebo; 2 cx.s c/ 
vidros c/ 300 de folha; 24 peças de 
cabos c/ 119 @; 135 peças de linho c/ 
345 @; 1 barrica de cera c/ 10 @; 150 
barras de ferro c/ 340 @; 160 dúzias 
de barrotes, tabuado e chaprão 

700$089 Copenhague Ber.m din. Joana 

22 Mar. Ivens & Burnett 50 cestos c/ queijos c/ 90 @; 146 
cestos c/ 4 moios de batata; 1 fardo c/ 
10 peças de pano superfino c/ 260 
c.os; 160 molhos c/ 1.600 arcos de 
ferro para pipa; 37 barris c/ 10 @ de 
pregos; 4 barris c/ 70 @ de chumbo 
para caça; 900 dúzias de garrafas 
pretas; 4 jogos de caixinhas de pau; 55 
grosas de botões brancos e amarelos 

322$560 Bristol Chalupa ingl. 
Matchless 
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5 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

956 queijos flamengos c/ 119 @; 26 
canastras e 2 quartos c/ loiça de pó de 
pedra 

189$835 Plymouth Escuna ingl. 
Speculator 

6 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 pacote e 1 barril c/ (?) vidro esférico 8$640 Londres Ber.m ingl. 
Comet 

10 Abr. António Soares 
de Bettencourt 

4 pacotes c/ 1.200 peles de cabra  46$800 Pernambuco 
(via Lisboa 
em 
baldeação) 

Ber.m port. 
Vasco da Gama 

      " Manuel 
Fernandes Jardim 

2 fardos c/ 24 peças de baeta comum 
c/ 1.624 c.os 

87$696 Liverpool Ber.m ingl. 
Margarida 

11 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 fardo c/ 17 peças de baeta comum c/ 
1.125 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
baetão c/ 534 c.os; 1 fardo c/ 14 peças 
de baeta c/ 940 c.os; 1 fardo c/ 16 
peças de baeta c/ 1.074 c.os; 1 baú c/ 
50 peças de chita; 1 cx. c/ 52 colchas 
de algodão; 1 fardo c/ 14 peças de 
baeta c/ 948 c.os; 33 molhos de 
frigideiras de ferro c/ 46 @; 1.070 
panelas de ferro c/ 400 @; 16 caixotes 
c/ vidros; 2 quartos e 1 caixote c/ 
copos e garrafas; 1 canastra c/ 144 
garrafas pretas; 2 cx.s c/ fazendas de 
algodão; 1 fardo c/ 10 peças de baeta 
comum e 20 peças de durante; 124 
canastras de loiça de pó de pedra 
pintada e ordinária; 1 fardo c/ 8 peças 
de pano ordinário c/ 420 c.os; 1 cx. c/ 
50 peças de chita 

1:139$790       "       " 

14 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

1.700 @ de ferro em banda 255$000 Liverpool Ber.m ingl. 
Speculator 

19 Abr. Guilherme 
Harding Read 

19 cestos c/ 60 dúzias de garrafas de 
cerveja; 1 embrulho e 1 cx. c/ selins e 
chicotes 

28$800 Londres Escuna ingl. 
Woodburn 

22 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

10 canastras c/ 200 dúzias de garrafas 
vazias; 20 cestos c/ 67 @ de queijos; 
20 barris c/ 40 @ de manteiga; 47 
barris de arenques de fumo e moura; 
14 caixotes c/ 2.000 vidros de meia 
folha; 2 cx.s c/ 70 peças de panino; 52 
barris c/ 219 @ de pregos; 18 barris c/ 
54 dúzias de garrafas de cerveja; 6 
barris c/ 20 dúzias de garrafas de 
cerveja; 3 fardos c/ 10 peças de pano 
ordinário c/ 321 c.os; 12 peças de 
baeta comum c/ 620 c.os 

377$346       "       " 

25 Abr. José da Silva 
Loureiro 

20 canastras de loiça de pó de pedra 81$000       " Galeota hol. Três 
Amigos 

26 Abr. Nicolau Maria 1 cx. e 1 baú c/ diversas fazendas de 
algodão, marroquins e cortes de botas 

105$000       " Escuna ingl. 
George & James 

      " Cláudio Jardiné 6 barricas c/ 48 almudes de cerveja; 10 
barris c/ 150 @ de pregos; 1 barril c/ 
84 frascos e tinta para botas; 1 fardo c/ 
27 peças de pano ordinário c/ 660 
c.os; 1 fardo c/ 3 peças de baetão c/ 
150 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de pano 
superfino c/ 76 c.os; 2 peças de 
casimira; 1 fardo c/ 14 peças de baeta 

598$104       "       " 
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c/ 800 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de 
baeta c/ 688 c.os; 2 peças de baetilha 
c/ 134 c.os; 1 fardo c/ 36 cobertores; 1 
fardo c/ 21 peças de durante; 18 peças 
de lila; 9 peças de saeta; 1 cx. c/ 
alfinetes; 1 cx. c/ 12 chapéus 
redondos; 1 cx. c/ 72 chapéus para 
rapaz; 1 cx. c/ 84 chapéus ordinários 
para homem; 1 cx. c/ 84 chapéus; 1 
cx. c/ 84 chapéus; 1 cx. c/ 72 chapéus; 
1 cx. c/ 36 chapéus de castor; 1 cx. c/ 
várias fazendas de algodão; 1 cx. c/ 50 
peças de pano de algodão; 1 cx. c/ 
diferentes fazendas de algodão 

      " José Inácio 
Machado 

100 cestos c/ 3.000 queijos flamengos 158$054       " Galeota hol. Três 
Amigos 

28 Abr. José Joaquim da 
Silva Serra 

1 cx. c/ 36 chapéus finos; 1 cx. c/ 36 
chapéus castor; 1 fardo c/ 11 peças de 
baeta comum c/ 640 c.os; 1 fardo c/ 11 
peças de baeta comum c/ 645 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de baeta comum c/ 
586 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
baetilha c/ 120 c.os; 6 peças de pano 
ordinário c/ 296 c.os; 1 peça de 
casimira c/ 50 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de pano mais que ordinário c/ 400 
c.os; 1 fardo c/ 4 peças de pano 
entrefino c/ 120 c.os; 2 peças de pano 
fino c/ 48 c.os; 1 cx. c/ 45 peças de 
lila; 8 peças de durante; 3 baús c/ 
colchas brancas; 1 baú c/ 8 peças de 
belbutina; 1 fardo c/ 12 peças de 
bombazina; 1 fardo c/ 7 peças de 
veludilho; 1 fardo c/ 24 peças de 
cetineta e ganga; 1 fardo c/ diversas 
fazendas de algodão branco 

608$814       " Escuna ingl. 
George & James 

      "       " 1 cx. c/ várias peças de casquinha de 
prata e 2 trens de chá 

165$000       " Galeota hol. Três 
Amigos 

29 Abr. Joaquim José 
Arnaud 

2 cx.s e 1 fardo c/ papel, anzóis e 
couros 

48$000       " Escuna ingl. 
George & James 

      "       " 6 cx.s 2 fardos e 2 barris c/ chapéus de 
sol, navalhas, alcatifas, ferros de 
engomar, fio de vela etc; 6 peças de 
baetão c/ 332 c.os; 6 peças de baeta 

208$200       " Galeota hol. Três 
Amigos 

      " André Adam 2 cx.s c/ quinquilharias; 3 barris c/ 40 
@ de pregos 

21$600       " Galeota hol. Três 
Amigos 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

1 fardo c/ 12 peças de pano ordinário 
c/ 400 c.os 

48$000       " Escuna ing. 
George & James 

2 Mai. Francisco José 
Cordeiro 

4 baús, 2 fardos e 4 caixotes c/ várias 
mercadorias 

600$000       " Galeota hol. Três 
Amigos 

      " João José 
Tavares 

3 cx.s c/ 123 peças de chita; 1 fardo c/ 
8 peças de droguete pano c/ 308 c.os; 
4 peças de serafina c/ 170 c.os; 2 cx.s 
c/ toalhas e meias de algodão; 1 cx. c/ 
garrafas e copos de vidro branco; 1 cx. 
c/ 100 vidros de meia folha para 
vidraça; 1 cx. c/ 58 peças de panino; 1 
cx. c/ 24 bezerros para botas; 1 cx. c/ 
60 pelicas e marroquins; 1 cx. c/ 10 
barrilinhos de tintas; 6 barris c/ 

2:338$254       " Escuna ingl. 
George & James 
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diversas tintas; 3 cx.s c/ 1 braço de 
balança grande, 1 pequena e pesos e 1 
sino pequeno; 1 fardo c/ 10 peças de 
lenços, 6 cobertores e 12 peças de 
fustão; 1 cx. c/ 15 peças de ganga, 12 
de fustão; 7 cx.s c/ chapéus diversos; 5 
cx.s c/ diversas mercadorias; 2 fardos 
c/ 44 peças de baeta c/ 2.460 c.os; 1 
fardo c/ pelúcia, cobertores etc; 1 
fardo c/ 10 peças de baetão c/ 600 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de casimira c/ 
152 c.os; 11 peças de pano superfino 
c/ 469 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
pano ordinário c/ 480 c.os; 1 fardo c/ 5 
tapetes; 19 barricas c/ 250 almudes de 
azeite de peixe; 12 barricas c/ 190 
almudes de azeite de peixe; 818 barras 
de ferro c/ 1.330 @; 10 caixotes de 
aço de Milão c/ 35 @; 10 molhos c/ 
120 arcos de ferro para pipa; 103 
caixotes de linho c/ 360 @ 

      "       " 10 barricas c/ 160 @ de pregos; 2 cx.s 
c/ ferragens, espelhos, botões e 
castiçais; 1 barrica c/ ferros para 
engomar e outra ferragem; 2 cx.s c/ 
bandejas, castiçais de casquinha e 
tabuleiros; 1 barrica c/ ferragens; 1 
caixote c/ 24 chapéus finos; 1 cx. c/ 8 
dúzias de facas para cozinha; 2 baús c/ 
belbute, bombazina e belbutina; 1 cx. 
c/ 10 @ de queijos; 1 cx. c/ 33 peças 
de panino, chita e riscado 

375$780       " Galeota hol. Três 
Amigos 

      " Cláudio Jardiné 4 cx.s c/ diversas mercadorias de 
algodão; 12 bilhas c/ óleo de linhaça c/ 
100 canadas; 1 barrica c/ tintas 

103$800       "       " 

      " Jacinto Pacheco 
de Castro 

1 baú e 2 caixotes c/ várias 
mercadorias 

66$000       "       " 

5 Mai. Hercules Perone 5 caixotes c/ quinquilharias 78$000       "       " 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
2 caixotes, 4 cx.s, 14 barris e 4 cascos 
c/ diversas mercadorias 

56$400       "       " 

      " Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 cx. c/ quinquilharias 2$400       "       " 

      " André Adam 3 sacos c/ 19 @ de pregos; 3 molhos 
de fio de vela c/ 4 @; 1 caixote c/ 
anzóis 

9$900 Plymouth Ber. ingl. João 

6 Mai. Ivens & Burnett 5 fardos c/ 61 peças de baeta comum 
c/ 3.400 c.os; 3 fardos c/ 30 peças de 
baetão c/ 1.620 c.os; 7 fardos c/ 74 
peças de pano ordinário c/ 2.810 c.os; 
2 fardos c/ 23 peças de pano mais que 
ordinário c/ 700 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano entrefino c/ 270 c.os; 1 
fardo c/ 13 peças de pano fino c/ 300 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano mais 
que ordinário c/ 300 c.os; 1 fardo c/ 25 
peças de durante; 8 peças de lila; 11 
peças de saeta; 1 fardo c/ 70 
cobertores; 1 cx. c/ quinquilharias; 1 
cx. c/ 42 peças de belbutina; 1 cx. c/ 
36 peças de bombazina; 1 cx. c/ 38 

1:626$600 Londres Galeota hol. Três 
Amigos 
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peças de bombazina; 1 cx. c/ 54 peças 
de panino; 1 cx. c/ 5 chapéus de sol; 
12 cx.s c/ velas sebo c/ 10 @; 2 
canastras c/ loiça de pó de pedra; 1 cx. 
c/ 40 peças de cassa; 1 cx. c/ 95 peças 
de cassa; 1 cx. c/ 96 xales de algodão; 
1 cx. c/ 24 peças de ganga de cores; 1 
cx. c/ 24 peças de ganga; 1 cx. c/ 30 
peças de cassa; 12 barris c/ 54 @ de 
pregos; 4 cx.s c/ castiçais, tesouras de 
casquinha; 5 caixotes e 3 embrulhos c/ 
13 cadeiras, 1 canapé estofado, 1 barra 
c/ seus pertences e 1 banca; 9 
embrulhos c/ 18 cadeiras de palha 
ordinárias; 1 cx. c/ 1 oleado; 2 cx.s c/ 
36 lâminas ordinárias; 1 cx. c/ luvas 
para senhora 

      "       " 400 bandas de ferro c/ 660 @ 364$704       (?) Escuna sueca 
Edmund 

      "       " 53 cascos c/ 680 almudes de azeite de 
peixe 

489$600       " Chalupa ingl. 
Mary 

8 Mai. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 baú c/ 16 peças de durante; 2 peças 
de lila 

22$800 Londres Escuna ingl. 
George & James 

9 Mai. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

6 baús e 6 cx.s c/ bombazina, 
belbutina e veludilho 

420$000       "       " 

22 Mai. Thomaz 
Jacobsen 

19 cestos, 8 cx.s e 3 barris c/ cerveja, 
queijo, presuntos, mostarda 

66$000       "       " 

27 Mai. António José 
Machado 

1 caixote c/ 36 chapéus redondos para 
homem; 1 caixote c/ 6 barretinas de 
senhora; 1 baú c/ veludilho, panino, 
cassas e chitas; 1 caixote c/ bandejas 
de vários tamanhos 

78$000       " Ber.m port. S.ta 
Cruz e Angústias 

      " João José 
Tavares 

1 cx. c/ 2 selins e seus pertences 13$800       "       " 

      " Joaquim José 
Arnaud 

1 cx. c/ 72 dúzias de facas 16$800       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ tintas; 1 cx.c / ferragens; 1 cx. 
c/ livros; 7 embrulhos c/ cadeiras, 1 
cx. c/ 1 canapé; 36 barris c/ 112 @ de 
pregos 

60$480       "       " 

      " António José 
Vasconcelos 

2 fardos c/ 1 tapete de cores e 50 peças 
de calamaço 

72$000       "       " 

29 Mai. José Joaquim da 
Silva Serra 

2 pipas de óleo de linhaça e 2 pipas de 
azeite de peixe; 8 barris c/ tintas 
diversas; 1 fardo c/ 1 tapete em 2 
peças; 3 cx.s c/ meia, volante, filó, 
chapéus, fustão, cetineta e ganga; 1 cx. 
c/ 6 peças de durante; 10 peças de lila; 
3 peças de gala; 1 fardo c/ pano 
superfino c/ 44 c.os; 2 peças de pano 
ordinário c/ 88 c.os; 3 peças de 
casimira c/ 138 c.os; 1 peça de meia 
baeta c/ 61 c.os; 2 peças de serafina c/ 
64 c.os 

297$468       "       " 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

4 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
quarto c/ ferragens 

45$600 Liverpool Ber.m ingl. Lady 
Betsy 

      " Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 baú c/ bombazina, belbutina, meia, 
lenços etc; 1 baú c/ gangas de cores, 
veludilho, morim, cassa e luvas; 1 cx. 

144$240 Londres Ber.m port. S.ta 
Cruz e Angústias 
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c/ 72 chapéus para homem; 1 barril c/ 
4 dúzias de garrafas de lustro para 
botas; 1 baú c/ metim, papel, paus de 
pomada, mostarda, marroquins, 
carteiras de algibeira; 1 baú c/ 
barretes, xales e escovas; 1 fardo c/ 3 
peças de baetão c/ 73 c.os; 8 peças de 
pano ordinário c/ 174 c.os; 1 peça de 
casimira c/ 32 c.os; 18 cobertores 
grandes 

30 Mai. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

24 canastras de loiça de pó de pedra 72$000 Liverpool Ber.m ingl. Lady 
Betsey 

      "       " 7 peças de baetão c/ 318 c.os; 7 peças 
de pano ordinário c/ 382 c.os e 1 peça 
de pano mais que ordinário c/ 28 c.os; 
1 fardo c/ 6 peças de pano ordinário c/ 
334 c.os; 5 peças de casimira c/ 156 
c.os; 24 cobertores pequenos; 1 fardo 
c/ 2 peças de pano superfino c/ 54 
c.os; 4 peças de estamenha; 4 peças de 
serafina c/ 132 c.os; 3 peças de 
droguete c/ 57 c.os; 16 peças de 
durante e saeta; 2 peças de lila; 2 
alcatifas; 1 baú c/ fustão, belbutina, 
bombazina e chita; 1 cx. c/ papel; 1 
cx. c/ chapéus para homem e rapaz; 1 
cx. c/ chapéus para homem 

349$417 Londres Ber.m port. S.ta 
Cruz e Angústias 

      " Francisco 
António de 
Castro e Aguiar 

1 cx. c/ panino, filó, lenços e plumas 32$400       "       " 

31 Mai. Cláudio Jardiné 4 cx.s c/ 200 chapéus variados; 1 cx. 
c/ lenços, panino, belbute, bombazina 
e chita; 1 fardo c/ 2 peças de baeta c/ 
102 c.os 

168$240       "       " 

      "       " 5 peças de pano ordinário c/ 132 c.os; 
8 cx.s c/ 1.000 vidros para janelas; 8 
barris c/ 40 @ de pregos; 20 
embrulhos c/ vergalhão de fero c/ 10 
@; 3 embrulhos c/ 3 @ de aço 

49$280       " Escuna ingl. 
George & James 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

2 baús, 2 cx.s c/ chitas, marroquins e 
fivelas de casquinha e fivelas de prata; 
20 peças de lila; 1 peça de casimira c/ 
41 c.os 

94$150       " Ber.m port. S.ta 
Cruz e Angústias 

5 Jun. Ivens & Burnett 1 fardo c/ 5 peças de pano fino c/ 141 
c.os; 1 peça de casimira c/ 41 c.os; 1 
canastra de loiça de pó de pedra; 5 
embrulhos c/ 36 ratoeiras e 1 fogão de 
ferro; 3 cx.s c/ lanternas de sala e seus 
pertences; 1 caixote c/ 1 pedra para 
fecho de arco; 2 caixotes c/ vidros e 
quinquilharias; 1 baú c/ ferragens para 
barra e cómoda, barretinas de senhora; 
1 vestido bordado e 1 toucado de 
senhora; 12 dúzias de luvas de 
camurça para homem e senhora; 123 
barris de pó para betume; 16 cascos c/ 
azeite de peixe c/ 2.200 canadas; 3 
barris c/ 15 @ de pregos 

248$250       "       " 

9 Jun. André Adam 1 caixote c/ 4 óculos, 2 guitarras e 1 12$000       "       " 
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barómetro; 1 caixote c/ chapéus para 
meninos e meninas 

10 Jun. Francisco 
António Pereira 
Jardim 

1 cx. c/ 28 chapéus variados; 1 cx. c/ 6 
peças de durante; 10 peças de 
escórcia; 1 baú c/ chita, cassa e lenços 

79$800       "       " 

      " João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 24 cobertores pequenos 2$880       " Ber.m ingl. 
Comet 

21 Jul. Guilherme 
Brander Jr. 

42 cascos c/ 350 almudes de azeite de 
peixe; 3 cascos c/ 40 almudes de óleo 
de linhaça; 2 cascos c/ 35 almudes de 
genebra; 20 barris c/ tintas variadas; 
12 bilhas c/ 5 almudes de óleo de 
linhaça; 13 cx.s c/ várias tintas e 
obreias; 4 cx.s c/ velas de sebo c/ 8 @; 
12 barris c/ tintas em pó; 1 cx. c/ 
anzóis; 1 cx. c/ óculos de ver ao longe; 
1 cx. c/ marroquins; 1 caixote c/ 2 
faqueiros c/ facas e garfos de cabo de 
marfim; 58 barris de pregos c/ 396 @; 
2 barris c/ loiça de pó de pedra; 1 
barril c/ caçarolas de ferro e lanternas; 
1 embrulho c/ 1 cx. de ferro; 1 cx. c/ 1 
carteira pequena; 1 carteira pequena 
ordinária; 20 dúzias de paus de 
pomada e 6 dúzias de jarros de 
pomada; 32 fardos de linho c/ 135 @; 
4 baús c/ bombazina, belbutina, 
gangas de cores e panino; 1 cx. c/ 
chapéus de palhinha para senhora; 1 
cx. c/ 6 peças de meia de lã para 
calças e 13 dúzias de pares de meias 
de algodão para senhora; 1 cx. c/ 7 
retalhos de casimira c/ 249 c.os; 5 
peças de pano entrefino c/ 73 c.os; 3 
peças de damasco; 1 quarto c/ 
lanternas de chifre, anzóis e 1 ratoeira; 
1 caixote c/ cadarços, fitas e 1 peça de 
lila; 4 barricas c/ 9 cx.s de chapéus 
variados; 2 embrulhos c/ 24 peças de 
lila; 12 peças de durante; 28 toalhas de 
mesa 

1:324$984       " Ber.m ingl. 
Carlos 

22 Jul. Joaquim José 
Arnaud 

1 cx. 72 chapéus de sol de panino 19$800       "       " 

      " Luís Coucelos 1 baú e 1 cx. c/ 5 dúzias de garrafas de 
cerveja; 1 baú e 1 cx. c/ 1 @ e meia  
de queijo 

1$332       "       " 

27 Jul. João José da 
Silva Loureiro 

1 fardo c/ 3 peças de casimira c/ 140 
c.os; 2 peças de pano superfino c/ 52 
c.os; 1 peça de pano fino c/ 25 c.os; 4 
peças de pano ordinário c/ 170 c.os; 1 
peça de baetilha c/ 120 c.os; 1 fardo c/ 
7 peças de baeta c/ 390 c.os; 4 peças 
de baetão c/ 228 c.os; 1 fardo c/ 24 
cobertores pequenos; 1 cx. c/ 72 
chapéus para homem e rapaz; 1 cx. c/ 
12  chapéus de castor; 10 barris c/ 36 
@ de pregos; 1 baú c/ 30 peças de 
guingão; 1 baú c/ panino e cassa; 1 
baú c/ chita, lenços, xales e fustão; 1 
baú c/ lila, esguião,  meias de seda, 

344$880       "       " 
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lenços de filó e luvas de camurça; 1 
cx. c/ papel e obreias 

29 Jul. Guilherme 
Harding Read 

1 baú c/ 50 peças de chita; 1 baú c/ 
lenços variados; 1 baú c/ 18 peças de 
fustão; 1 baú c/ 30 peças de ganga 
azul; 1 cx. c/ 100 peças de panino; 1 
fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
341 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de baetão 
c/ 288 c.os; 3 baús c/ 100 peças de 
chita; 1 fardo c/ 60 peças de enrolado 

421$584 (Londres) via 
Madeira 

Iate port. Luz 
Divina 

1 Ago. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/  12 peças de casimira 
ordinária c/ 169 c.os; 18 peças de pano 
dama; 1 fardo c/ 29 peças de pano 
mais que ordinário c/ 864 c.os; 1 
caixote c/ 100 peças de panino 
ordinário c/ 1.000 varas  

286$350       " Ber.m ingl. 
naufragado na 
Povoação 

11 Set. Francisco de 
Paula Lopes 

35 barris de breu c/ faltas; 2 barricas 
de vinagre muito inferior 

40$800 Canárias Ber.m esp. S. 
Fernando 

18 Set. Guilherme 
Harding Read 

360 peças de panino; 1 caixote c/ 60 
dúzias de xales de algodão; 1 fardo c/ 
8 peças de pano superfino c/ 190 c.os; 
4 fardos c/ 8 peças de pano fino c/ 100 
c.os; 1 caixote c/ quinquilharias 

445$500 Londres Ber.m ingl. John 
(naufragado) 

3 Out. João José da 
Silva Loureiro 

1 cx. c/ 1 relógio de banca 10$200       " Chalupa ingl. 
Lively 

      " Jacinto Pacheco 
de Castro 

1 barril c/ loiça de cozinha; 1 cx. c/ 
bandejas , fechaduras e dobradiças; 1 
cx. c/ franja de lã, 2 peças de chita, 3 
peças de fustão, 3 peças de esguião e 1 
peça de riscado 

46$500       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 fardo c/ 1 peça de riscado para 
colchão c/ 100 c.os; 1 barril c/ 190 
arráteis de arame; 4 baús c/ 39 peças 
de lila; 10 peças de morim branco 

85$800       "       " 

4 Out. José da Silva 
Loureiro 

40 pipas de azeite de peixe; 35 fardos 
de linho c/ 530 @; 16 barris  c/ 60 @ 
de pregos; 7 canastras c/ 10 @ de 
queijos; 7 baús c/ várias mercadorias 
de algodão 

1:041$523       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 cx. e 1 giga c/ 2 cortes de pano 
superfino, 2 pares de canhões de 
couro, 1 peça de lenços para rapé e 2 
grosas de garrafas pretas 

5$400       "       " 

5 Out. Nicolau Maria 
Raposo do 
Amaral filho 

1 fardo e 1 baú c/ 6 peças de alcatifa, 6 
peças de musselina, 12 peças de 
escórcia e 6 peças de morim 

42$000       "       " 

6 Out. Manuel Joaquim 
de Fontes 

1 fardo c/ 4 peças de baeta c/ 220 c.os; 
1 cx. 12 pares de castiçais de 
casquinha ordinários, 24 dúzias de 
navalhas; 2 peças de lila 

28$400       "       " 

7 Out. João Nesbit 3 cascos c/ remédios, loiça e vidros; 6 
cx.s de velas, vidros e ferragens; 2 
barris de tinta de água; 16 quintais de 
pó para estuque; 1.000 panelas de 
ferro c/ 390 @ 

209$880       " Galeota hol. Três 
Amigos 

      "       " 3 barris de pregos c/ 16 @ 3$940       " Ber.m port. S.ta 
Cruz e Angústias 

9 Out. António José de 
Vasconceos 

2 pipas e 1 cx. c/ 134 chapéus de 
cavaco para homem, 12 de castor, 1 de 
palhinha para senhora; 5 baús c/ 

226$200       " Chalupa ingl. 
Lively 
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marroquins, papel, meias de algodão e 
de seda, gangas de cores, bombazina, 
belbutina, fustões, panino, luvas, 
veludilho, lenços de seda, xales de 
algodão, cambraia, vestidos de cassa 
bordados 

10 Out. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 baú c/ quinquilharias 27$000       "       " 

11 Out. Ivens & Burnett 1 baú e 2 cx.s c/ várias miudezas 48$000       "       " 
      " José Gomes de 

Carvalho Ferreira 
1 embrulho c/ 3 peças de pano 
superfino c/ 58 c.os; 2 peças de 
casimira c/ 53 c.os 

40$270       "       " 

12 Out. Joaquim José 
Arnaud 

1 cx. 6 peças de volante 15$000       "       " 

16 Out. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 29 peças de pano ordinário 
c/ 884 c.os; 7 peças de pano ordinário 
c/ avaria c/ 697 c.os; 1 fardo c/ 28 
peças de baetão c/ 950 c.os; 1 fardo c/ 
16 peças de pano fino c/ 340 c.os; 1 
fardo c/ 18 peças de pano entrefino c/ 
480 c.os; 2 peças de pano fino c/ 
avaria; 1 cx. c/ 40 peças de belbutina 
c/ 1.330 c.os; 3 cx.s c/ várias 
ferragens; 1 quarto de loiça de pó de 
pedra entrefina e ordinária; 1 quarto 
de loiça branca ordinária; 1 cx. c/ 
botões e ferragens 

806$142       " Ber.m inglês 
John 
(naufragado) 

6 Nov. Guilherme 
Harding Read 

16 canastras de loiça de pó de pedra; 
21 barris c/ sardas e 10 c/ cavalas; 44 
cestos c/ 100 dúzias de garrafas de 
cerveja; 2 cestos c/ 30 pares de botas e 
60 de sapatos; 1 cesto c/ 24 chapéus 
de oleado; 1 cesto c/ 16 dúzias de 
frascos de tinta para botas; 1 cesto c/ 
48 escovas para vestidos; 7 barris e 45 
cestos c/ 4 moios de batata; 1 cesto c/ 
24 garrafas de mostarda; 6 cestos c/ 17 
@  de queijos; 10 barris c/ 20 @ de 
manteiga; 12 toneladas de ferro c/ 840 
@; 4 barris c/ alvaiade; 5 jarras c/ 120 
canadas de óleo; 3 cestos c/ jaquetas e 
calças 

378$156 Plymouth Chalupe ingl. 
Providência 

8 Nov. Ivens & Burnett 3 moios de batata; 90 @ de biscoito 18$900 (Dunas) Chalupa ingl. 
Samuel & Izabel 

11 Nov. Guilherme 
Brander 

339 tábuas de pinho c/ 3.879 pés; 8 
quartos c/ bacalhau c/ 60 @; 40 
barrilinhos de arenques; 700 queijos 
flamengos c/ 2.520 arráteis; 20 cestos 
c/ 1 moio de batata; 12 bilhas c/ 24 
canadas de óleo; 10 resmas de papel 
comum; 29 barris c/ manteiga c/ 14 
@; 24 peles de lebre; 500 penas; 2 
cx.s c/ velas de sebo c/ 3 @ e meia; 48 
cadeiras; 6 mesas e 6 caixilhos; 22 
sacas c/ 3 moios de trigo; 11 sacos c/ 1 
moio e meio de fava; 4 sacas c/ 30 
alqueires de aveia; 4 sacas c/ 30 
alqueires de ervilha; 6 sacas c/ 48 
alqueires de feijão; 3 peças de lona 
ordinária; 3 peças de pano de linho 

309$042 Holanda Ber.m hol. (?) 
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ordinário; 3 barris de linho acedado c/ 
600 arráteis; 1 cx. c/ linho em rama c/ 
1 quintal; 16 pacas de (peixe pau) c/ 
25 @; 1 amarra usada; 10 barris de cal 
holandesa; 2 canastras c/ vidros 
brancos; 5 quintais de ferro velho; 45 
molhos de arcos de pau; 8 barris e 1 
cx. c/ 17  @ de pregos; 4 barris de 
alcatrão; 2 barris de breu; 1 caixão c/ 
bonecas; 1 molho de barbante c/ meia 
@; 8 canastras de garrafas pretas; 10 
barris de carne salgada; 80 bandas de 
ferro c/ 76 @ 

13 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

211 barras de ferro c/ 378 @; 58 barris 
c/ azeite de peixe c/ 190 almudes; 15 
barris de breu; 15 peças de cabos c/ 
191 @; 1 canastra c/ paios; 22 cx.s c/ 
vidros, sendo 500 de quarto; 100 
dúzias de tábuas; 18 @ de (peixe pau); 
1 barrica c/ 10 @ de cera; 6 cx.s c/ 
velas de cera c/ 12 @; 8 canastras c/ 
1.800 garrafas pretas vazias; 1 cx. e 3 
embrulhos c/ botas e sapatos; 6 cx.s de 
genebra; 1 embrulho c/ luvas de lã; 1 
embrulho c/ meias de lã; 1 embrulho 
c/ camisas de lã; 1 cx. c/ chapéus; 50 
pás de pau; 1 cx. c/ ferragens 

663$600 Copenhague Escuna din. 
Anfitrite 

14 Nov.       " 3 barris de azeite de peixe c/ 50 
almudes; 3 barris de azeite doce c/ 45 
almudes; 20 dúzias de garrafas de 
azeite doce  c/ 60 canadas; 5 
caixotinhos c/ azeitona e peixe de 
escabeche; 7 fardos c/ 40 resmas de 
papel do mais ordinário para 
embrulho; 4 baús c/ cadernos, livros e 
carteiras; 116 resmas de papel 
ordinário para embrulho 

284$640 Bordéus Chalupa fr. Petit 
Louis 

21 Nov. André Adam 1 fardo c/ 20 peças de pano ordinário 
c/ 950 c.os; 4 fardos c/ 79 peças de 
pano ordinário c/ 3.790 c.os; 1 fardo c/ 
4 peças de pano fino c/ 113 c.os; 12 
peças de casimira c/ 466 c.os; 2 cx.s c/ 
copos de cristal e sementes; 1 caixa c/ 
medicamentos; 1 cx. c/ 66 pelicas, 2 
colchas, 4 xales e 1 peça de cassa; 1 
pacote c/ 8 bandejas variadas; 7 
chapeleiras c/ 7 chapéus; 14 sacos c/ 
87 @ de pregos 

731$880 Londres Ber.m ingl. 
Harmonia 

9 Dez. Guilherme 
Harding Read 

1 cx. c/ 1.120 lenços azuis ordinários 20$160 Falmouth Ber.m ingl. 
Comércio 

12 Dez. Diogo Cockburn 4 barris c/ 39 @ de pregos 9$360 Londres Ber.m ingl. 
Cometa 

16 Dez. Simão Keir 4 cx.s e 1 embrulho c/ várias 
quinquilharias; 1 bigorna 

8$400       " Ber.m ingl. 
(Sarawak) 

19 Dez. Manuel 
Fernandes Jardim 

2 fardos c/ 18 peças de baetão c/ 985 
c.os; 2 fardos c/ 16 peças de pano 
ordinário c/ 760 c.os; 1 fardo c/ 9 
peças de pano ordinário c/ 508 c.os; 3 
peças de pano fino c/ 101 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de pano mais que ordinário 

646$980       " Ber.m ingl. Sara 
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c/ 357 c.os; 10 peças de casimira c/ 
241 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
ordinário c/ 585 c.os; 1 fardo c/ 42 
cobertores grandes; 2 fardos c/ 200 
peças de enrolados; 2 cx.s c/ 144 
chapéus para homem; 1 baú c/ 6 meias 
peças de fustão ordinário 

      " Hercules Perone 1 barril e 3 cx.s ferragens, castiçais e 
botões 

93$600       " Ber. ingl. Sara 

20 Dez. Guilherme 
Brander 

 1 fardo c/ 12 peças de baeta c/ 600 
c.os 

32$400       " Ber.m ingl. 
Cometa 

24 Dez. Vários Mercadorias diversas do Brasil cf. 
livro de aberturas  

1:806$808 Pernambuco Sumaca port. 
Ventura Feliz 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 96 dos Direitos Reais, 1815. 
 

QUADRO XVII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1816 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

5 Jan. George Nesbit 1 baú c/ 100 peças de ganga amarela 18$000 Londres Ber.m ingl. Sara 
12 Jan. Guilherme 

Harding Read & 
C.ia 

7 quartos c/ azeite de peixe c/ 64 
almudes; 2.980 @ de bacalhau 

400$800 Terra Nova Galera ingl. Fly 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

10 pipas de aguardente de França c/ 
208 almudes; 4 caixotes c/ garrafas de 
aguardente de França; 47 caixotes c/ 
garrafas de vinho  

519$984 Copenhague; 
Bordéus e 
Brest 

Escuna din. 
Anfitrite; chalupa 
fr. Petit Louis e 
ber.m amer. 
Aurora 

19 Jan. Luís Curado 2 baús, 2 c x.s e 1 fardo c/ ferragens, 
panino, fustão etc. 

202$500 Londres Ber.m ingl. Sara 

      "       " 16 barris c/ 69 @ de pregos 16$560       "       " 
22 Jan. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 canastras c/ 12 dúzias de garrafas 
pretas 

$900       "       " 

      " José da Silva 
Loureiro 

10 pipas c/ óleo de linhaça c/ 190 
almudes; 1 fardo c/ 132 peças de 
oleado para cobertura de seges 

148$800       " Ber.m ingl. 
Mally 

      " André Adam 30 quartos c/ azeite de peixe c/ 200 
almudes; 181 quartos de bacalhau c/ 
590 quintais; 20 barris de salmão; 7 
barris de línguas de bacalhau; 1 
barrilinho c/ peixe miúdo 

447$600 Terra Nova Ber.m ingl. 
Diligente 

23 Jan. Nicolau Maria 
Raposo filho 

1 cx. c/ 3 vestidos de filó de cores, 3 
xales e 3 lenços de filó e 4 peças de 
musselina 

24$000 Londres Ber.m ingl. 
Mally 

      " Diogo Cockburn 2 baús,  9 cx.s e 2 cestos c/ 12 
cadeiras, 1 mesa e mais 1 cx. c/ 
diversas fazendas, velas de sebo e 
ferragens; 2 cx.s c/ 1 figura de 
chumbo para jardim, bandejas, 
chapéus de sol; 3 cx.s c/ barretinas de 
palhinha e 2 trens de chá; 3 baús c/ 
chitas, lenços, esguião, xales de 
algodão, panino, cassa, cambraia; 1 
cx. c/ 3 peças de colchão; 2 pipas c/ 
168 chapéus ordinários; 4 barris c/ 
pregos c/ 38 @; 1 fardo, 2 cx.s e 1 baú  
c/ cobertores, colchas, durante, gala, 
filó e volante; 4 fardos c/ baeta, 
droguete castor, meias de algodão e 

1:184$730       " Ber.m ingl. Sara 
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saeta; 3 baús c/ gangas de várias cores, 
metim, veludilho, fustão e bombazina; 
30 barris c/ 280 @ de pregos; 3 baús 
c/ guingão e marroquim; 2 barris e 1 
cx. c/ ferragens e serras avariadas; 12 
barris c/ 65 @ de pregos; 1 barril c/ 1 
trem de cozinha 

24 Jan. Guilherme 
Harding Read 

20 cestos c/ 1 moio de batata e 21 @ 
de queijos 

6$940 Liverpool Ber.m ingl. 
Elizabeth 

25 Jan. António José de 
Vasconcelos 

1 baú c/ 8 peças de saeta e durante; 8 
peças de lila; 1 cx. c/ 6 chapéus de sol, 
pentes, facas, fivelas de casquinha, 
chicotes 

37$500 Londres Ber.m ingl. 
Mally 

3 Fev. Joaquim José 
Arnaud 

1 cx.c / 24 peças de cadarcinho 5$400       " Ber.m ingl. 
Mally 

8 Fev. André Adam 8 canastras de loiça de pó de pedra 
azul; 2 canastras c/ 24 vidros grandes 
para cortar; 33 cx.s c/ 2.000 vidros de 
quarto; 19 barris c/ 230 dúzias de 
garrafas de cerveja; 130 @ de queijos 

133$440 Greenok Escuna ingl. 
Maria 

      "       " 19 barris c/ 40 @ de manteiga; 1 baú 
c/ rendas, escórcia, cassa e xales; 10 
cx.s c/ 18 @ de velas de sebo; 20 
sacos c/ 60 @ de biscoito avariado; 20 
quartos c/ 20 dúzias de garrafas de 
cerveja; 10 canastras c/ 120 vidros 
grandes para cortar; 18 cx.s c/ 1.600 
vidros de quarto; 500 vidros de meia 
folha; 59 barris c/ 150 @ de pregos; 
1.000 panelas de ferro c/ 373 @ 

236$448       " Ber.m ngl. 
Margaret 

29 Fev. João José da 
Silva Loureiro 

1 cx. c/ várias quinquilharias 18$000 Londres Escuna din. 
Anfitrite 

1 Mar. João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 16 peças de pano ordinário 
c/ 432 c.os; 1 fardo c/ 15 peças de 
baetão; 4 peças de casimira c/ 88 c.os; 
1 baú c/ 15 peças de lila; 5 peças de 
ganga; 1 baú c/ 14 peças de ganga e 2 
de veludilho; 1 baú c/ 50 peças de 
panino; 10 peças de lenços de cassa; 1 
cx. c/ 50 chapéus sortidos; 1 cx. c/ 32 
chapéus finos; 1 cx. c/ 6 dúzias de 
chapéus de sol de panino; 1 cx. c/ 44 
peças de chita; 1 cx. c/ 12 peças de 
fustão e 3 de ganga; 1 cx. c/ 25 peças 
de cassa, 12 de ganga e 2 de metim 

365$340       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 fardo c/ 40 peças de lila; 1 baú c/ 6 
peças de ganga 

83$400       "       " 

      " Luís Curado 22 canastras de loiça de pó de pedra 75$000 Liverpool Escuna ingl. 
Unite 

      " Diogo Cockburn 30 canastras e 1 quarto de loiça de pó 
de pedra 

138$600       "       " 

2 Mar. Luís Francisco 
Cordeiro 

1 fardo c/ 1 peça de baetão c/ 38 c.os; 
4 peças de pano ordinário c/  40 c.os; 
8 cobertores grandes; 1 cx. c/ 24 
chapéus entrefinos; 1 baú c/ diversas 
miudezas 

31$800 Londres Escuna din. 
Anfitrite 

      " João José 
Domingues 

1 fardo e 1 cx. c/ diferentes fazendas 
de lã 

120$000       "       " 

4 Mar. Ivens & Burnett 18 cx.s, 11 embrulhos, 2 baús, 59 
barris e barricas, 1 fardo e 11 

525$750       "       " 
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canastras c/ loiça, cerveja, pregos, 
betume e outras miudezas variadas 

      "       " 346 barras de ferro c/ 630 @; 12 cx.s 
c/ velas de sebo c/ 46 @; 4 cx.s c/ 
velas de cera c/ 6 @ 

187$894       " Galeota 
prussiana Ana 
Rebeca 

5 Mar. Hercules Perone 1 cx. c/ 4 carteiras, 4 campainhas, 12 
escovas e 32 grosas de botões 
pequenos 

12$000       " Escuna din. 
Anfitrite 

8 Mar. Guilherme 
Harding Read 

6 barris de breu, 6 barris de alcatrão; 
10 cascos c/ 60 almudes de azeite de 
peixe; 1 carrinho, 1 piano forte, 1 
selim, 52 barris c/ várias outras 
miudezas especificadas no livro de 
aberturas 

411$534 Plymouth Escuna ingl. 
Hope 

11 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

3 fardos c/ 3 peças de baeta c/ 652 
c.os, 2 peças de sarja, 3 peças de 
baetilha, 4 peças de durante, 48 
cobertores, 5 peças de baetão, 12 
peças de pano ordinário 

99$180 Londres Escuna din. 
Anfitrite 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

42 canastras de queijos c/ 100 @ 28$800 Liverpool Escuna ingl. 
Hope 

12 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

14 barris de genebra  120$960 Copenhague Escuna din. 
Anfitrite 

27 Mar. Diogo Cockburn 1.000 panelas de ferro c/ 320 @ 61$440 Liverpool Escuna ingl. 
Unite 

5 Abr. Diogo Cockburn 
(pela 
administradora 
da capela do S.r 
S.to Cristo; e por 
D. Clara 
Joaquina Isabel 
do Canto) 

2 cx.s c/ 1 piano forte e seus 
pertences; 2 cx.s c/ outro piano forte 
idêntico 

266$400 (Londres) Escuna ingl. 
Harriett 

18 Abr. Guilherme 
Brander Jr. 

4 baús c/ várias mercadorias de 
algodão; 1 fardo c/ 7 peças de pano 
ordinário c/ 280 c.os; 2 peças de (riça) 
c/ 64 c.os; 1 fardo c/ 12 peças de pano 
ordinário c/ 558 c.os; 1 fardo c/ 5 
peças de baetão c/ 280 c.os; 1 fardo c/ 
2 peças de pano superfino c/ 77 c.os; 7 
peças de casimira c/ 346 c.os; 2 fardos 
c/ 20 peças de baeta c/ 268 c.os; 1 
fardo pequeno c/ 6 peças de lila; 6 
peças de sarja; 1 fardo c/ 5 peças de 
serafina; 4 peças de meia para calças; 
4 peças de durante; 22 barris c/ 115@ 
de pregos; 21 barris c/ 80 dúzias de 
garrafas de cerveja; 1 cx. c/ tintas; 2 
cx.s c/ fazendas de algodão; 5 quartos 
c/ genebra 

852$552 Londres Ber.m ingl. 
Charles 

18 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 fardo c/ 1 peça de pano entrefino c/ 
58 c.os; 1 peça de pano fino c/ 26 c.os; 
1 cx. c/ 3 chapéus envernizados, galão 
de ouro; 1 baú c/ fazendas de algodão 

27$780       " Escuna ingl. 
Zélia 

      " João Ricardo de 
Medeiros 

1 cx. c/ 1 piano forte 15$000       "       " 

23 Abr. Ivens & Burnett 20 barris de arenques 99$000 Bristol Escuna ingl. 
Speculator 

24 Abr. Cap. José 
Tavares de Sousa 

1 escrava de nome Jacinta 10$000 Pernambuco Ber.m port. 
Vasco da Gama 
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      " P.e António 
Francisco de 
Melo 

1 escravo de nome Lucas 10$000       "       " 

      " Francisco José 
Cordeiro 

1 escrava de nome Maria 10$000       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

7 baús c/ diversas fazendas de 
algodão; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
fino c/ 54 c.os; 1 peça de pano 
superfino c/ 28 c.os; 6 peças de pano 
mais que ordinário c/ 146 c.os; 9 peças 
de pano entrefino c/ 253 c.os; 9 peças 
de casimira c/ 188 c.os; 1 fardo c/ 72 
cobertores; 1 fardo c/ 20 peças de lila 
e 16 peças de durante; 1 fardo c/ 16 
peças de pano ordinário c/ 400 c.os, 3 
peças de pano mais que ordinário c/ 80 
c.os; 2 peças de pano superfino c/ 70 
c.os; 7 cx. s c/ 2 toucadores, 324 
chapéus para homem; 1 fardo c/ 10 
peças de baetão c/ 310 c.os 

671$910 Londres Escuna ingl. 
Zélia 

29 Abr. Diogo Cockburn 517 bandas de ferro c/ 690 @ 103$500       " Escuna ingl. 
Activa 

      " Inácio José de 
Melo 

1 cx. c/ 1 peça de lila 1$800       " Escuna ingl. 
Zélia 

2 Mai. José Inácio 
Machado 

1 piano forte 34$200       " Galeota russa 
Ana Rebeca 

6 Mai. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ 1 carteira e 8 pares de meias 
de algodão 

1$500       "       " 

7 Mai. Guilherme 
Brander Sénior 

4 fardos c/ 80 peças de baeta c/ 4.240 
c.os; 1 fardo c/ 24 peças de pano 
ordinário c/ 570 c.os; 1 fardo c/  16 
peças de baetão c/ 520 c.os; 72 
cobertores; 1 baú c/ 40 dúzias de pares 
de meias de algodão; 1 cx. c/ 
escabeches e panelas de folha; 1 cx. c/ 
presuntos; 15 sacos grandes c/ feno; 
56 quartos c/ 240 dúzias de garrafas de 
cerveja 

472$320       " Escuna ingl. 
Harriett 

      " João Nesbit 4 cx.s e 1 barrica c/ 1 relógio de 
banca, molduras de papel para casa, 
tinta verde e outras miudezas 

18$000       " Galeota russa 
Ana Rebeca 

      " José da Silva 
Loureiro 

1 baú c/ fazendas de algodão 27$000       "       " 

9 Mai. Manuel de Sousa 
Resende 

4 fardos, 1 baú e 3 cx.s c/ fazendas de 
lã, algodão especificadas no livro de 
aberturas 

366$180       "       " 

11 Mai. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 cx. c/ 10 grosas de navalhas; 2 baús 
c/ fazendas de algodão; 2 fardos c/ 20 
peças de baeta c/ 1.250 c.os 

130$500       "       " 

      "       " 1 baú, 2 fardos e 1  cx. c/ fazendas de 
algodão e chapéus e 44 barris c/ tintas; 
1 fardo c/ 15 peças de pano ordinário 
c/ 400 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de lona

234$400       " Escuna ingl. 
Zélia 

14 Mai. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 baú c/ 10 peças de lila; 12 pares de 
meias de seda; 12 pares de meias de 
algodão; 24 pares de luvas; 3 baús c/ 
fazendas de algodão; 1 fardo c/ 6 
peças de pano ordinário c/ 146 c.os; 2 
peças de pano entrefino c/ 52 c.os; 1 
peça de casimira 

133$500       " Galeota russa 
Ana Rebeca 
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15 Mai. Ivens & Burnett 3 embrulhos c/ 1 carrinho e seus 
pertences e 1 cx. c/ fazendas; 2 cx.s c/ 
ferragens 

132$000       "       " 

17 Mai. António Manuel 
Pereira 

1 escravo 10$000 Pernambuco Ber.m port. 
Europa 

      " José Tavares 
Moniz Frazão 

1 escravo 10$000       "       " 

      " António de 
Sousa Melo 

1 escrava 10$000       "       " 

17 Jun. Francisco Sodré 
Serra 

154 peças de ganga (80 amarela e 74 
azul)  

36$480 Macau Galera port. 7 de 
Março de 1808 

8 Jul. Diogo Cockburn 2 fardos c/ 18 peças de pano ordinário 
c/ 880 c.os; 2 peças de pano fino c/ 73 
c.os; 4 peças de baetão c/ 218 c.os; 1 
baú c/ 6 peças de bombazina; 1 cx. c/ 
6 peças de saeta 

187$140 Londres Escuna din. 
Anfitrite 

2 Ago. Thomaz Hickling 
& C.ia 

11.500 aduelas de pipa; 2.400 pés de 
tabuado; 34 barricas c/ bolacha c/ 90 
@ 

146$688 Newbury Port Galera amer. 
Pilgrim 

      "       " 145 barricas de azeite de peixe c/ 866 
almudes; 2.700 aduelas de barril; 4 
meias barricas de bolacha c/ 5 @; 1 
cx. c/ 1 @ de presuntos; 1 cx. c/ 2 
queijos c/ 1 @ 

1:007$252 Nova York Chalupa ingl. 
Better Luck 

8 Ago. Luís Curado 15 cascos de azeite doce c/ 180 
almudes; 32 bilhas de azeitona; 2 
"balas" de papel de embrulho c/ 24 
resmas 

322$080 Gibraltar Iate port. Bom 
Jesus 

17 Ago. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

2 fardos c/ 22 peças de baeta c/ 1.280 
c.os; 2 peças de baeta de cor de rosa c/ 
128 c.os 

77$021 Ilha Terceira Caíque port. 
Conceição e 
Almas 

      " João Carvalho 
Botelho 

400 vaquetas  40$000 Lisboa Iate port. S. José 
Nova Paz 

5 Set. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

 2 cestos c/ queijos, 2 cx.s c/ ferragens 
e outras miudezas 

120$000 Londres Chalupa ingl. 
Hibernia 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

2 baús c/panos, gangas e arame 18$000       "       " 

6 Set. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 c x. c/ peça de casimira c/ 17 c.os; 1 
barrica c/ diversas ferragens 

16$050       "       " 

7 Set. António José de 
Vasconcelos 

2 cx.s c/ 20 resmas de papel comum, 4 
peças de panino, 3 peças de volante, 3 
de cambraia e 1 peça de meia branca 
de algodão 

37$500       "       " 

      " José da Silva 
Loureiro 

61 volumes c/ trastes e diversas 
miudezas de casa 

60$000       "       " 

      " Henrique Walker 1 cx. c/ 1 carteira de mogno 3$000       "       " 
9 Set. Inácio José de 

Melo 
100 peças de ganga amarela e 5 peças 
de ganga azul  

17$600 Macau Galera port. 7 de 
Março de 1808 

11 Out. Dr. João Nesbit 6 barricas c/ tintas e ferragens 18$000 Londres Chalupa ingl. 
Hibernia 

      "       " 77 volumes c/ fazendas de algodão e 
miudezas 

720$000       " Escuna ingl. 
Eliza 

      " Inácio José de 
Melo 

8 barricas de azeite de peixe c/ 66 
canadas; 300 tábuas c/ 5.200 pés; 16 
quintais de bacalhau   

45$680 Nova York Escuna amer. 
André Jackson 

19 Set. Luís de Medeiros 
Raposo 

1 cx. c/ 1 trem de chá 3$000 Londres Chalupa ingl. 
Hibernia 
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24 Set. Baltasar César 1 cx. c/ 96 chapéus de cavaco; 2 baús 
c/ diversas mercadorias e 6 cx.s, 1 
escrivaninha, 6 barris c/ chumbo, 4 
barris c/ pregos e ferragens, 2 
embrulhos c/ polvorinhos e pás de 
ferro 

190$800       "       " 

19 Out. João José da 
Silva Loureiro 

2 barricas c/ 132 dúzias de garrafas de 
cerveja; 1 cx. c/ medicamentos e 3 
gigas c/ garrafas pretas vazias 

18$000       "       " 

24 Out. João Carvalho 
Bettencourt 

400 vaquetas  40$000 Lisboa 
(Brasil) 

Escuna port. S.to 
Cristo 

13 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

5 barricas c/ 20 almudes de azeite de 
peixe  

9$600 Nantucket Ber.m amer. 
William Brown 

15 Nov. Guilherme 
Brander 

281 barris de arenques 126$450 Yarmouth Escuna ingl. 
Bárbara &Ana 

      " Manuel de Sousa 
da Cunha 

17 peças de chita, guingão e 140 
lenços de rapé 

30$000 Madeira 
(Londres) 

Escuna 
Providência 

16 Nov. João Carvalho 
Bettencourt 

400 meias vaquetas  40$000 Lisboa 
[Brasil] 

Ber.m port. 
Silveira 

25 Nov. Diogo Cockburn 1 fardo c/ 6 peças de pano mais que 
ordinário c/ 260 c .os; 1 peça de pano 
superfino c/ 40 c.os; 5 peças de 
casimira c/ 80 c.os; 2 peças de baetão 
c/ 60 c.os 

105$300 Londres Cahlupa ingl. 
Hibernia 

      "       " 60 queijos c/ 60 @; 10 barris c/ 30 @ 
de manteiga; 5 cx.s c/ velas de sebo c/ 
34 @; 120 fardos de linho c/ 101 
quintais; 1 fardo c/ 12 peças de brim c/ 
360 varas; 6 barris de breu; 13 barris 
de alcatrão; 5 meias pipas de genebra 
c/ 40 almudes  

162$376 Harlingen 
(Holanda) 

Galeota hol. 
Caçador 

26 Nov. António Rebelo 
de Carvalho 

6 baús c/ 60 peças de lila; 1 baú c/ 20 
peças de chita  

132$000 Londres Chalupa ingl. 
Brothers 

28 Nov. Guilherme 
Brander Sénior 

227 quintais de bacalhau a lastro 108$960 Terra Nova Escuna ingl. 
Harriet 

29 Nov. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

30 barricas de azeite de peixe c/ 198 
almude 

142$560 Londres Chalupa ingl. 
Brothers 

2 Dez. António José de 
Vasconcelos 

2 pipas c/ 134 chapéus; 1 baú c/ 
panino e ganga 

51$000       "       " 

      " Baltasar César 1 cx. c/ várias miudezas; 10 baús c/ 30 
@ de pregos 

13$200       "       " 

3 Dez.  Diogo Brander 8 cascos c/ 180 almudes de azeite de 
peixe; 3 pipas c/ 422 chapéus de 
cavaco; 1 fardo c/ chita, panino e 
outras fazendas de algodão 

186$600       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

6 barris c/ 32 @ de pregos; 1 
embrulho c/ 6 martelos 

8$130       "       " 

5 Dez. Dr. João Nesbit 2 cx.s, 1 embrulho c/ 3 varandas de 
ferro e 1 vidraça de porta 

7$500       "       " 

9 Dez. Ivens & Burnett 1 barrica c/ loiça de pó de pedra; 1 
fardo c/ tapetes; 2 caixotes c/ 1 forja e 
1 mó; 1 cx. c/ livros em branco e 
papel; 1 cx. c/ 1 oleado; 3 cx.s c/ 12 
cadeiras e 1 canapé; 1 embrulho e 1 
caixote c/ 1 alcatifa pequena, 1 trem 
de cozinha; 24 barris c/ 147 @ de 
pregos; 1 embrulho c/ 6 pás de ferro; 2 
fardos c/ 14 peças de pano fino c/ 424 
c.os; 7 peças de casimira c/ 230 c.os; 1 

456$030       " Ber.m ingl. Swan



 390

peça de baetilha c/ 180 c.os; 1 baú c/ 
várias miudezas; 1 cx. c/ 1 lanterna; 1 
embrulho c/ 3 bacias de ferro; 11 
caixotes c/ 1.000 vidros de meia folha; 
1 cx. c/ 1 trem de prata para chá; 1 cx. 
c/ 1 relógio de parede; 1 cx. c/ 5 
quadros pequenos; 1 cx. c/ 3 bandejas; 
1 cx. c/ 1 espingarda; 1 arca de ferro; 
1 embrulho c/ 64 cobertas de brim 
para caixas; 1 baú c/ diferentes 
miudezas; 3 cx.s c/ 5 varandas de 
ferro; 4 volumes c/ 1 carrinho usado c/ 
arreios velhos 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 baú c/ 10 peças de lila; 1 baú c/ 10 
peças de merlim; 8 peças de morim, 1 
peça de lenços e 4 peças de cassa 

30$000       "       " 

      " João Jacinto de 
Melo 

2.247 tábuas, chaprão, barrotes, c/ 
82.980 pés  

149$364 E.U.A. Ber.m amer. 
Minerva 

10 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 baú, 4 caixotes e 5 embrulhos c/ 
diversas miudezas 

24$000 Londres Ber.m ingl. Swan

14 Dez. Guilherme 
Harding Read 

740 quintais de bacalhau; 18 cascos c/ 
150 almudes de azeite de peixe; 7 
barris de salmão; 23 barris de 
arenques, cavalas e línguas; 1 quarto 
c/ 51 chapéus de sola; 2 barris c/ 
pedras de ferir 

490$650 Terra Nova Escuna ingl. 
Hope 

16 Dez. João Carlos 
Scholtz 

2 cascos c/ óleo de linhaça c/ 38 
almudes; 5 fardos, 2 cx.s e 3 barris c/ 
100 peles de bezerro, 50 de bode e 50 
de marroquim e 4 peles de urso; 6 
peças de riscado para colchão c/ 120 
c.os; 1 burra de ferro; 10 rolos de crina 
de cavalo; 18 cadeiras, 1 canapé e 2 
colchões; 16 barris c/ 24 almudes de 
genebra; 2 barris de manteiga c/ 8 @; 
1.400 tábuas e 50 barrotes c/ 29.975 
pés; 589 fardos de linho c/ 582 
quintais; 71 fardos de linho avariados 
c/ 70 quintais; 217 bandas de ferro c/ 
444 @  

721$387 S. 
Petersburgo 

Ber.m russo 
Natalia Petrova 

17 Dez.       " 23 paus para madres; 25 quintais de 
bacalhau; 1 barril e 3 caixotes de 
salmão; 3 barris de arenques; 924 
tábuas de pinho de 14 palmos   

38$472 Noruega Chalupa sueca 
Neptuno 

24 Dez. Guilherme 
Brander Jr. 

6 barris de arenques; 418 panelas de 
ferro c/ 185 @ 

37$220 Liverpool Escuna ingl. 
Unite 

      "       " 500 panelas de ferro c/ 225 @ 43$500       " Ber.m ingl. 
Elizabeth 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 98 dos Direitos Reais, 1816. 
 

QUADRO XVIII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1817 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

13 Jan. Ivens & Burnett 2 peças de cabos c/ 3 @ 1$113 Tenerife Escuna ingl. 
Speculator 

      " Diogo Lesley 31 cascos c/ 330 almudes de azeite de 
peixe 

237$600 Londres Chalupa ingl. 
Brothers 

15 Jan.       " 1 fardo c/ 8 peças de pano grosso c/ 
330 c.os; 3 peças de pano entrefino c/ 

47$140       "       " 
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84 c.os 
28 Jan. Guilherme 

Harding Read 
100 caixotes c/ passas de Alicante  15$000 Gibraltar Escuna ingl. 

Henry 
31 Jan. Baltasar César 10 embrulhos de fio de vela c/ 14 @ e 

meia 
9$280 Cadiz Escuna ingl. 

Flying Fish 
5 Fev. Diogo Lesley 600 dúzias de garrafas pretas vazias; 1 

quarto c/ 6 selins; 27 barricas c/ tintas; 
8 sacos c/ biscoito c/ 24 @; 9 barris de 
alcatrão; 2 moios de carvão de pedra 

117$000 Newcastel Chalupa ingl. S. 
Pedro 

      " Thomaz Hicking 
& C.ia 

4.000 pés de tabuado; 358 @ de 
bacalhau; 26 barris de carne de vaca c/ 
156 @; 7 barris de carne de porco c/ 
42 @; 15 barris de biscoito c/ 45 @; 
27 barris c/ 3 moios de batatas; 6 cx.s 
c/ 12 @ de velas de sebo; 28 queijos c/ 
12 @; 21 barris c/ farinha c/ 120 @; 6 
barris c/ 25 @ de pregos; 10 barris de 
alcatrão; 5 barris de breu; 20 libras de 
cera amarela em pão   

128$320 Newhaven  Chalupa amer. 
Henry 

6 Fev. Guilherme 
Brander Sénior 

6 barris de pregos c/ 14 @ 3$360 Londres Chalupa ingl. 
Betsey 

      " Cláudio Jardiné 1 caixote c/ 12 peças de durante; 1 
peça de casimira c/ 24 c.os 

18$000       "       " 

      " Baltasar César & 
C.ia 

1 fardo c/ 6 peças de baeta comum c/ 
713 c.os; 3 peças de pano superfino c/ 
7 c.os; 1 peça de casimira c/ 50 c.os; 1 
cx. c/ diversas fazendas de algodão; 1 
cx. c/ 5 @ de queijos 

144$942       "       " 

      " Diogo Leslie 4 volumes c/ trastes de casa; 2 
volumes c/ 2 cómodas; 2 cadeiras; 1 
camila; 10 cestos c/ 20 @ de queijos; 
1 quarto c/ presuntos c/ 14 @; 3 baús 
c/ fazendas de algodão; 9 quartos c/ 
340 @ de bacalhau; 4 barris c/ 34 @ 
de pregos; 1 caixote c/ chapéus e 
barretinas; 1 caixote c/ 1 relógio de 
banca; 1 caixote c/ livros para 
escritório e carteira; 2 caixotes c/ 
papel; 2 baús c/ perfumes; 33 barris c/ 
tintas; 10 barris c/ lustro para botas 

711$072       "       " 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

34 fardos de linho c/ 138 @; 1 fardo c/ 
10 peças de baeta comum c/ 602 c.os; 
1 cx. c/ 6 peças de lila; 2 peças de 
serguilha, 1 peça de pano para forro e 
1 peça de holanda 

100$764       "       " 

8 Fev. Manuel de Sousa 
Resende 

1 fardo c/ 8 peças e baetão comum c/ 
430 c.os 

51$600       "       " 

      " Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso 

1 cx. c/ 1 aguador de jardim 6$000       "       " 

      " Guilherme Riggs 1 cx. c/ 1 alambique; 1 canastra c/ 
sementes; 1 barrilinho c/ fermento de 
cerveja e 1 embrulho c/ 1 livro em 
branco 

4$500       "       " 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

6 peças de cabos c/ 23 @ 7$050 Guernesey Ber. ingl. 
Palermo 

15 Fev. Ivens & Burnett 1 embrulho c/ 4 peças de seda para 
assentos de cadeira c/ 148 c.os 

13$320 Bristol Escuna ingl. 
(Sarawk) 

25 Fev. Guilherme 
Walton 

1 cx. c/ 44 peças de lila; 4 cx.s c/ 
chapéus finos e ordinários; 1 fardo c/ 5 

449$760 Londres Escuna ingl. 
London 
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peças de baetas comum c/ 200 c.os; 4 
peças de pano entrefino c/ 174 c.os; 1 
peça de pano superfino c/ 27 c.os; 1 
peça de casimira c/ 30 c.os; 1 cx.c / 6 
peças de meia de algodão e 25 dúzias 
de pares de meias de algodão para 
botas; 1 peça com 11 resmas de papel 
ordinário e 1 peça de meia de algodão 
e 12 dúzias de pares de meias de 
algodão; 1 cx. c/ 12 peças de chita 
ordinária, 12 peças de panino e 12 de 
cassa; 1 cx. c/ 48 "botes" para garrafas 
e 1 cx. c/ flores; 1 casco c/ 70 pares de 
botas; 1 cx. c / 48 bandejas grandes e 
pequenas, 4 bandejas para facas e 
garfos, 4 “botes” para garrafas, 36 
palmatórias de folha, 84 saca-rolhas, 
36 facas e garfos, 3 castiçais e 3 bules; 
2 cascos c/ copos e garrafas; 6 barris 
c/ 46 @ de pregos; 6 barris c/ 46 @ de 
pregos; 1 barril c/ ferragens; 1 caixote 
c/ 1 lampião; 1 casco c/ lustro para 
botas; 8 canastras c/ loiça 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

21 cadeiras e 1 aparador; 10 
barrilinhos c/ tintas; 1 barrica c/ 46 
canadas de óleo de linhaça; 1 fardo c/ 
10 peças de pano ordinário c/ 250 c.os 

65$760 Bristol Escuna ingl. 
(Sarawk) 

      " Dr. João Nesbit 1 cx. c/ 140 chapéus de cavaco; 1 cx.c/ 
30 chapéus de pêlo falso; 1 cx. c / 3 
peças de ganga azul, 6 de metim, 24 
xales de algodão, dois lenços de seda, 
3 peças de metim preto, 18 peças de 
cassa; 1 cx. c/ diversas fazendas de 
algodão; 1 cx. c/ 12 peças de chita e 4 
peças de lenços de algodão; 1 cx. c/ 
diversas fazendas de algodão; 1 fardo 
c/ 3 peças de pano superfino c/ 93 
c.os; 3 peças de casimira c/ 140 c.os; 1 
fardo c/ 3 peças de pano superfino c/ 
120 c.os; 3 peças de casimira c/ 160 
c.os; 1 fardo c/ 400 cortes de coletes 
de diversas cores; 1 cx. c/ 20 peças de 
lila; 1 cx. c/ 96 cortes de botas; 1 cx. 
c/ 18 peças de durante e saeta; 9 peças 
de lila; 1 cx. de estofo; 1 cx. c/ 12 
peças de serafina; 1 fardo c/ 2 peças 
de baetão c/ 128 c.os; 1 peça de pano 
ordinário c/ 44 c.os; 18 cobertores; 1 
cx. c/ 12 dúzias de pares de meias de 
algodão; 5 barris c/ 22 @ de pregos 

600$180 Londres Escuna ingl. 
Cumberland 

27 Fev. Thomaz Hickling 
& C.ia 

30.000 pés de tabuado; 4 barris c/ 16 
almudes de óleo de linhaça; 13 barris 
c/ 90 @  de pregos; 12 barris c/ 12 @ 
de manteiga; 4 barris c/ 25 @ de 
queijos; 5 barris pequenos c/ peros; 4 
barris grandes c/ arenques; 10 quartos 
c/ 400 @ de bacalhau; 15 peças de 
lona ordinária; 3.300 aduelas de pipa; 
2.300 aduelas de quarto; 12 barris de 
carne de vaca c/ 72 @; 6 barris c/ 36 

214$954 Glouscester  Escuna amer. 
Elizabeth 
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@ de carne de porco; 10 c x.s c/ 14 @ 
de velas de sebo; 4 cx.s c/ 4 arrobas de 
velas de espermacete; 12 barris de 
gesso em pó; 4 barris de breu; 2 barris 
c/ 10 @ de farinha; 15 presuntos c/ 8 
arrobas; 10 barris c/ línguas de 
bacalhau 

4 Mar. Hercules Perone 2 barricas e 1 cx. c/ diversas ferragens 75$000 Londres Escuna ingl. 
Cumberland 

7 Mar. Ivens & Burnett 156 quintais de cabos ingleses 187$200       " Escuna ingl. 
Speculator 

12 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

50 gigas c/ 49 grosas de garrafas 
pretas; 2 moios de carvão de pedra; 
1.054 molhos de arcos de ferro c/ 
6.150 arcos de pipa; 2 folhas de 
chumbo c/ 36 @; 70 barris c/ 240 @ 
de pregos; 1 caixão c/ 6 garrafas de 
essência de “espruce”, 6 garrafas de 
mostarda; 2 gigas e 1 molho ou 
embrulho c/ queijos c/ 5 @; 1 fardo c/ 
8 peças de durante; 4 embrulhos c/ 3 
mesas de mogno; 1 fardo c/ tapetes; 4 
gigas c/ 1 grosa de garrafas de cerveja; 
1 embrulho c/ parafusos 

253$212 Bristol Escuna ingl. Gulf 
de Paria 

13 Mar.       " 6 peças de cabos e 1 amarra c/ 100 @; 
150 molhos de ripa 

21$500 Gloucester  Escuna amer. 
Maria & 
Elizabeth 

26 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

3 fardos c/ 30 peças de baeta c/ 1.650 
c.os; 11 peças de pano mais que 
ordinário c/ 440 c.os; 123 peças de 
baetão c/ 400 c.os; 20 peças de 
durante; 20 canastras e 14 meias 
canastras c/ loiça de pó de pedra 

299$100 Liverpool Escuna ingl. 
Bárbara & Ana 

27 Mar. António Rebelo 
de Carvalho 

2 baús c/ 30 peças de morim, 10 peças 
de chita e 16 peças de ganga 

51$000 Londres Ber. m ingl. 
Swan 

      " Cláudio Jardiné 1 fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
400 c.os; 1 caixote c/ 6 peças de 
escórcia, 3 de volantes e 1 peça de 
belbutina; 1 peça de pano superfino c/ 
26 c.os; 1 peça de casimira branca c/ 
24 c.os; 1 peça de saeta escarlate; 1 
fardo c/ 3 peças de baeta c/ 377 c.os; 1 
peça de flanela c/ 60 c.os 

101$718       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

2 cx.s c/ 60 chapéus redondos de pêlo 
falso e 30 de cavaco; 1 fardo c/ 5 
peças de baeta comum c/ 328 c.os; 1 
fardo c/ 4 peças de baetão c/ 92 c.os; 6 
peças de pano ordinário c/ 120 c.os; 1 
peça de pano superfino c/ 22 c.os; 2 
peças de casimira comum c/ 41 c.os; 1 
baú c/ 6 peças de lila; 3 peças de 
durante comum; 10 peças de panino e 
2 dúzias de marroquins pretos 

96$582       "       " 

      " D. Isabel Jacinta 
da Silveira 

1 baú c/ diversas fazendas de algodão 
e outras miudezas 

79$800       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues da 
Silveira & C.ia 

1 fardo c/ 6 peças de chita; 6 
cobertores 

11$280       "       " 

31 Mar. José da Silva 
Loureiro 

1 fardo c/ 6 peças de baetão c/ 340 
c.os; 2 fardos c/ 20 peças de baetão c/ 

244$758       "       " 
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1.247 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
mais que ordinário c/ 320 c.os; 6 peças 
de durante; 1 fardo c/ 4 peças de pano 
superfino c/ 120 c.os; 1 fardo c/ várias 
miudezas; 6 barris de pregos c/ 38 @ 

      " João Pedro da 
Costa 

1 baú c/ 6 peças de pano ordinário c/ 
142 c.os; 1 peça de pano entrefino c/ 
26 c.os; 1 cx. c/ 100 chapéus 
ordinários; 1 cx. c/ 40 chapéus; 2 baús 
c/ 10 peças de lila 

84$000       "       " 

      " Luís Francisco 
Cordeiro 

1 cx. c/ fazendas de algodão 12$000       "       " 

1 Abr. Ivens & Burnett 28 barris c/ 126 @ de pregos; 1 quarto 
c/ loiça de pó de pedra; 1 caixote c/ 1 
aparelho de chá; 1 bandeja de 
casquinha; 105 queijos c/ 50 @ 

76$740       "       " 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

5 baús, 2 cx.s e 1 fardo c/ diversas 
fazendas de algodão; 8 barris c/ 22 @ 
de pregos 

341$280       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

7 barris c/ 54 @ de pregos; 1 cx. c/ 2 
bancas; 20 molhos c/ 240 arcos para 
tonel 

24$600       "       " 

10 Abr. Diogo Cockburn 2 caixotes c/ 1 lampião de vidro e 1 
encerado para (esteirar couro) 

55$500       "       " 

      " Manuel 
Fernandes Jardim 

1 fardo c/ 10 peças de baetão c/ 641 
c.os; 1 fardo c/10 peças de pano 
ordinário c/ 470 c.os; 1 fardo c/ 12 
peças de pano fino c/ 400 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de baetão c/ 450 c.os; 1 cx. 
c/ 72 chapéus ordinários; 1 cx. c/ 48 
chapéus de melhor qualidade 

346$320       " Ber.m ingl. 
Venus 

16 Abr. Manuel Pacheco 1 fardo c/ 10 peças de baeta c/ 1.700 
c.os; 1 fardo c/ 13 peças de pano 
ordinário c/ 562 c.os; 1 fardo c/ 1 peça 
de pano superfino c/ 20 c.os; 4 peças 
de baetões c/ 189 c.os; 4 peças de 
flanela c/ 163 c.os; 24 cobertores 
grandes; 10 peças de durante; 4 peças 
de lila; 1 baú c/ chita e outras fazendas 
de algodão; 1 cx. c/ 120 chapéus 
ordinários 

232$044       "       " 

18 Abr. Diogo Lesley 4 quartos c/ presuntos c/ 139 @; 53 
barris c/ 290 @ de pregos; 5 cx.s , 1 
quarto e 2 embrulhos c/ diversas 
ferragens, castiçais, bandejas e pás de 
ferro; 123 barris c/ arenques de moura 
e de fumo; 10 quartos c/ 432 @ de 
bacalhau; toucadores 

534$162       "       " 

22 Abr. Guilherme 
Brander Sénior 

800 fechos c/ 9.600 arcos de ferro para 
pipa; 17 canastras de loiça de pó de 
pedra; 480 dúzias de garrafas pretas 
em 40 canastras; 18 barris c/ 50 @ de 
pregos; 1 barril c/ ferragens; 10 barris 
de roxo terra e ocre c/ 112 @; 32 
barris de cerveja c/ 140 almudes; 5 
barris de salmão; 100 barris de 
arenques 

429$396 Bristol Escuna ingl. 
Spring 

28 Abr. Guilherme 
Harding Read 

2 cx.s c/ anzóis e arame 7$200 Londres Ber.m ingl. Swan

2 Mai. Thomaz Hickling 3 pacotes c/ 1 cadeira, 1 relógio de 15$000       " Escuna ingl. 
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& C.ia banca e 1 serviço de loiça Samuel 
6 Mai. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 fardo c/ 7 peças de baetão c/ 390 
c.os; 3 peças de casimira comum c/ 80 
c.os; 1 baú c/ 16 peças de durante; 8 
peças de morim; 1 fardo c/ 17 peças 
de baeta comum c/ 1.170 c.os; 1 cx.c / 
78 chapéus para homem e rapaz; 1 cx. 
c/ 70 chapéus para homem; 1 fardo c/ 
1 tapete; 1 fardo c/ 2 peças de 
droguete pano c/ 70 c.os; 1 fardo c/ 1 
peça de baetão c/ 57 c.os; 14 peças de 
pano entrefino c/ 370 c.os; 1 baú c/ 12 
peças de panino, 6 peças de veludilho, 
6 peças de ganga e 1 de veludilho; 6 
peças de lila; 2 cx.s c/ 72 chapéus 
ordinários; 1 fardo c/ 6 peças de pano 
superfino c/ 150 c.os; 28 barris c/ 
pregos c/ 144 @; 80 molhos de arcos 
de pipa c/ 800 arcos; 40 molhos c/ 200 
arcos de tonel; 12 cestos de queijos c/ 
24 @; 1 barrica c/ 1 trem de loiça 

468$117       "       " 

      " Cláudio Jardiné 1 fardo c/ 4 peças de baeta comum c/ 
365 c.os; 10 peças de durante 

31$710       "       " 

      " João Pedro da 
Costa 

1 baú c/ 14 peças de durante comum; 
4 peças de ganga e 2 de veludilho; 1 
fardo c/ 6 peças de baetão comum c/ 
332 c.os; 1 peça de pano entrefino c/ 
21 c.os; 1 peça de pano fino c/ 30 c.os; 
2 peças de casimira c/ 52 c.os; 1 fardo 
c/ 20 peças de baeta 

160$014       "       " 

16 Mai. Guilherme 
Brander Sénior 

3 fardos c/ 42 peças de baeta comum 
c/ 2.719 c.os; 2 fardos c/ 26 peças de 
pano ordinário c/ 1.310 c.os; 2 peças 
de flanela c/ 110 c.os 

309$306       "       " 

      " Luís Francisco 
Cordeiro 

1 pacote c/ 2 peças de baeta comum  c/ 
120 c.os; 1 peça de pano ordinário c/ 
20 c.os 

8$880       "       " 

17 Mai. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

2 baús c/ 20 peças de lila 36$000       "       " 

21 Mai. Ivens & Burnett 5 fardos c/ 50 peças de baeta comum 
c/ 2.790 c.os; 4 fardos c/ 26 peças de 
pano ordinário c/ 1.220 c.os; 12 peças 
de durante comum; 2 peças de pano 
superfino c/ 90 c.os; 1 harpa; 1 fardo 
c/ 4 peças de baeta comum  c/ 200 c.os

388$860       " Escuna ingl. 
Harriet 

      " Baltasar César 1 cx. c/ 5 quadros; 1 cx. c/ 12 
guardações de seda; 6 guardações de 
panino; 6 peças de meia de lã c/ 184 
c.os; 1 cx. c/ 132 chapéus de palhinha; 
6 chapéus de castor; 6 barretinas de 
palha; 1 baú c/ diferentes fazendas de 
algodão; seda e fitas; 1 cx. c/ peles de 
camurça, bezerros e sola curtida; 1 cx. 
c/ pelicas, couros e luvas; 1 baú c/ 
panino, guingão e xales; 1 baú c/ 6 
peças de fustão; 12 peças de pano de 
algodão; 2 peças de lençóis; 1 baú c/ 
27 peças de chita; 1 cx. c/ agulhas e 
alfinetes; 1 fardo c/ 13 peças de pano 
superfino c/ 350 c.os; 1 baú c/ 3 peças 

1:050$000       "       " 
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de baeta c/ 260 c.os; 5 peças de 
durante; 12 peças de fustão e 3 de 
casimira; 2 cx.s e 1 baú c/ diversas 
miudezas de modas; 1 barril c/ 
diversas ferragens; 6 molhos c/ 240 
arcos de ferro para pipa; 18 barris c/ 
60 @ de pregos; 1 cx. c/ castiçais de 
folha e latão; 1 cx. c/ ferragem; 1 
barril c/ chumbo e metais; 4 barras de 
chumbo c/ 20 @; 1 fardo c/ várias 
miudezas; 1 barrica e 1 cx. c/ várias 
miudezas; 2 barris c/ 4 @ de 
manteiga; 10 canastras c/ 17 @ de 
queijo; 4 cx.s c/ 14 arrobas de velas de 
sebo; 1 cx. c/ artigos de modas; 70 
peças de cabos c/ 400 @; 1 cx. c/ 
mostarda; 1 cx. c/ 6 resmas de papel; 
36 cordovões de lustro; 1 fardo c/ 
diversas miudezas; 2 cx.s c/ folha de 
flandres; 1 cx. c/ quinquilharias; 12 
barris c/ 12 @ de tintas; 22 volumes c/ 
72 cadeiras de palhinha 

23 Mai. Cláudio Jardiné 7 barris c/ 37 @ de pregos;  8$880        "       " 
      " Guilherme 

Brander Sénior 
207 @ de linho; 1 quarto c/ 9 @ de fio 
de vela; 48 c.os de tapete ordinário; 5 
capachos de lona para pés 

76$518       "       " 

24 Mai. Diversos Diversos géneros do Brasil 1:835$420 Pernambuco Ber.m port. 
Vasco da Gama 

      "       "       " 1:915$860       " Ber.m port. 
Europa 

14 Jun. Diogo Cockburn 1 baú c/ 10 peças de pano de algodão 
para forros, 14 peças de panino de 
cores e 12 vestidos de cassa bordada; 
1 baú c/ 6 peças de lila; 6 peças de 
saeta e 4 de durante; 12 pares de meias 
de seda e 12 peças de renda; 1 
embrulho c/ 2 peças de baetão c/ 133 
c.os; 1 embrulho de baetão escarlate c/ 
42 c.os; 1 embrulho c/ 3 peças de gala 
comum c/ 120 c.os 

85$920 Londres Ber.m ingl. Swan

18 Jun. Dr. João Nesbit 1 cx. e 1 embrulho c/ 3 varandas de 
ferro 

7$500 Londres Escuna ingl. 
Harriet 

      " Loureiro & 
Filhos 

40 barris c/ 249 @ de pregos; 1 c x. c/ 
55 peças de chita 

124$560       "      " 

30 Jun. José da Silva 
Loureiro 

2 viradores c/ 31 @ 9$300       " Chalupa ingl. 
Lively 

9 Jul. Cláudio Jardiné 4 cx.s c/ 400 vidros de meia folha e 
400 de quarto; 4 cx.s c/ 200 chapéus 
ordinários para homem e 6 para 
mulher; 2 cx.s c/ diversas fazendas de 
algodão; 1 cx. c/ 5 peças de pano fino 
c/ 110 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de pano 
mais que ordinário c/ 118 c.os; 3 peças 
de pano ordinário c/ 141 c.os; 1 fardo 
c/ 3 peças de baetão c/ 148 c.os; 1 cx. 
c/ 8 garrafas de cerveja preta; 3 
quartos c/ panelas de ferro c/ 58 @; 1 
barrica c/ ferros de engomar; 20 
vergalhões de ferro c/ 58 @; 1 cx. c/ 6 
resmas de papel comum; 1 cx. c/ 1 

402$294       " Ber.m ingl. Swan
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piano forte; 1 cx. c/ 6 peças de 
durante; 2 peças de durante escarlate; 
4 peças de camelão comum; 1 fardo c/ 
9 peças de baeta comum c/ 937 c.os 

      "       " 1 cx. c/ 2 peças de cetim de lã; 1 peça 
de cetim escarlate 

3$840       " Chalupa ingl. 
Samuel 

21 Jul.  Thomaz Hickling 
& C.ia 

100.000 pés de tabuado  180$000 Bath  Escuna amer. 
Sara 

31 Jul.       " 76.000 pés de tabuado; 8 barris 
pequenos c/ 36 @ de farinha; 5 barris 
de breu; 7.500 aduelas de barrica; 80 
molhos de telha de madeira  

157$350       " Ber. m amer. (?) 

20 Ago.        " 29.090 pés de tabuado; 5.000 aduelas 
de pipa; 10 cx.s velas de espermacete 
c/ 10 @; 121 @ de bacalhau; 1 barril 
de espírito de terebentina; 5 barris de 
farinha c/ 30 @; 233 varas de pinho 
para barcos ou latadas   

102$906 Salem  Ber. m amer. 
William 

28 Ago.       " 10.722 pés de tabuado de pinho; 941 
pés de madeira de carvalho inferior   

21$651 Newburyport Ber.m amer. 
Quatro Irmãos 

12 Set. Ivens & Burnett 4 cx.s c/ 8 peças de droguete pano e 
várias miudezas; 9 embrulhos c/ 18 
cadeiras; 2 cestos c/ 4 dúzias de 
garrafas de cerveja 

27$120 Londres Ber.m ingl. Vine 

13 Set. Cláudio Jardiné 2 peças de casimira c/ 49 c.os; 8 
grosas de botões de casaca 

10$950       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read & 
Cia 

3 barris c/ 17 @ de pregos 4$080       "       " 

16 Set. Manuel de Sousa 
Resendes 

2 fardos c/ 22 peças de baeta comum 
c/ 1.453 c.os; 3 baús c/ 14 peças de 
durante comum; 20 peças de ganga, 4 
peças de belbute e 4 de belbutina; 6 
peças de lila; 3 cx.s c/ 144 chapéus 
para homem 

167$862       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

6 baú c/ 60 peças de lila; 1 baú c/ 24 
peças de chita, 20 de morim e 3 de 
ganga; 2 baús c/ 30 arráteis de arame, 
8 peças de chita, 16 de morim e 3 
dúzias de facas e garfos 

156$000       "       " 

17 Set. Diogo Brander  5 pipas c/ 30 dúzias de chapéus de 
cavaco; 1 pipa c/ 48 lanternas; 1 cx. c/ 
6 peças de durante; 20 peças de lila; 1 
fardo c/ 12 peças de baeta comum c/ 
760 c.os; 1 cx. c/ 12 peças de pano rei; 
1 embrulho c/ 6 dúzias de marroquins 
pretos; 1 pipa c/ 70 chapéus de 
cavaco; 1 fardo c/ 2 peças de baeta c/ 
133 c.os; 6 peças de lila; 2 peças de 
durante; 3 peças de pano ordinário 
comum c/ 133 c.os; 2 peças de baetão 
comum c/ 106 c.os 

244$002       "     " 

18 Set. José do Couto 
Garrido 

1 barrica e 1 cx. c/ 18 dúzias de 
chapéus; 6 barricas de manteiga c/ 11 
@; 4 barris c/ 7 @ de pregos 

22$848       "       " 

      " Custódio José 
Soares 

12 barris c/ 46 @ de pregos 11$040       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 barrica c/ alvaiade grossa c/ 19 @; 3 
cx.s c/ 550 folhas de flandres 

9$597       "       " 
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19 Set. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 4 peças de baetão c/ 176 
c.os; 6 peças de panino ordinário c/ 
111 c.os; 2 peças de casimira c/ 52 
c.os; 1 baú c/ 1 peça de pano azul 
superfino c/ 21 c.os; 6 peças de lila; 18 
marroquins; 20 peças de morim 
branco e de cores; 1 fardo c/ 5 peças 
de baeta c/ 340 c.os; 2 cx.s c/ 36 
chapéus 

110$340       "       " 

20 Set. Baltasar César 1 baú c/ 18 dúzias de lenços de tabaco, 
10 peças de chita, 10 peças de panino 
e 4 dúzias de pares de meias de 
algodão 

27$000       "       " 

25 Set. Manuel de Sousa 
Resendes 

2 fardos c/ 22 peças de baeta c/ 1.414 
c.os; 3 baús c/ 14 peças de durante; 6 
peças de lila; 20 peças de ganga de 
cores, 4 peças de belbute e 4 de 
belbutina; 3 cx.s c/ 96 chapéus grossos 
e 48 de pêlo falso; 1 fardo c/ 5 peças 
de pano mais que ordinário c/ 246 
c.os; 5 peças de pano entrefino c/ 250 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
ordinário c/ 300 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano mais que ordinário c/ 
346 c.os; 1 fardo c/ 5 peças de pano 
entrefino c/ 142 c.os; 6 peças de pano 
fino c/ 150 c.os; 2 fardos c/ 16 peças 
de baetão c/ 851 c.os; 1 fardo c/ 1 peça 
de pano fino c/ 30 c.os; 7 peças de 
pano mais que ordinário c/ 400 c.os; 6 
peças de pano entrefino c/ 286 c.os; 4 
cx.s c/ 196 chapéus grossos, pêlo 
falso; 1 fardo c/ 12 peças de cetim; 6 
arráteis de linhas de cores 

719$880       "       " 

30 Set. Thomaz Hickling 
& C.ia 

2 cestos c/ 5 dúzias de garrafas de 
cerveja; 1 saca c/ 3 @ e meia de 
pregos; 1 cx.c / 2 presuntos c/ 1 @ 

2$316       "       " 

      "       " 4.000 pés de carvalho de inferior 
qualidade; 1 barril de espírito de 
terbentina; 3 barris pequenos de verniz 

18$700 Newburyport Ber. m amer. 
Quatro Irmãos 

7 Out. Manuel Pacheco 5 barris c/ 84 @ de pregos; 6 barris c/ 
chumbo para caça c/ 12 @; 1 fardo c/ 
10 peças de baeta azul c/ 1.053 c.os; 8 
peças de durante 

88$926 Londres Ber.m ingl. Vine 

14 Out. Ivens & Burnett 2 cx.s c/ 3 varandas de ferro; 1 cx. c/ 
frascos de mostarda e essência de 
“espruce” 

24$000       " Ber.m ingl. 
Activo 

21 Out. Manuel de Sousa 
Resende 

1 fardo c/ 10 peças de baetão ordinário 
c/ 550 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de pano 
ordinário c/ 190 c.os; 4 peças de pano 
mais que ordinário c/ 272 c.os; 2 peças 
de pano entrefino c/ 108 c.os; 1 fardo 
c/ peça de pano ordinário c/ 46 c.os; 5 
peças de pano entrefino c/ 280 c.os; 3 
peças de pano fino c/ 224 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de baetão ordinário c/ 470 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
ordinário c/ 390 c.os; 4 peças de pano 
mais que ordinário c/ 197 c.os; 1 fardo 
c/ 11 peças de pano mais que ordinário 

529$020       "       " 
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c/ 557 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de pano 
ordinário c/ 170 c.os; 2 peças de 
baetão ordinário c/ 90 c.os; 2 cx.s c/ 
192 chapéus para homem 

23 Out. Guilherme 
Brander Sénior 

18 barris c/ 46 @ de pregos; 1 cx. c/ 4 
jogos de damas, 4.000 penas de 
escever, 4 cx.s c/ pertences para fazer 
barba; 15 dúzias de escovas e outras 
diversas miudezas; 1 cx. c/ 6 dúzias de 
cx.s de tabaco, 12 escovas de lavar 
casa, 6 castiçais de folha, 12 grosas de 
anzóis, 2.000 penas de pedra, 2 dúzias 
de carteiras, 4 grosas de dedais e 
outras quinquilharias; 4 resmas de 
papel de embrulho; 1 cx. c/ 9 grosas 
de botões de metal em madreperola, 
12 tinteiros de estanho, 8 dúzias de 
pedras de escrever, 13 espelhos, 3 
grosas e meia de vidros de relógio, 23 
guarda-sóis de panino e várias 
miudezas; 1 cx. c/ 6 chapéus redondos 
e 6 de castor; 1 baú c/ 8 peças de 
cassa, 10 peças de chita e 12 de morim 
e 3 toalhas; 1 baú c/ 8 peças de panino 
de lençol, 12 toalhas de mesa, 4 dúzias 
de guardanapos, e 5 peças de fustão; 1 
baú c/ 3 peças de fustão, 2 de metim, 2 
de riscado, 2 de toalhas, 2 de esguião e 
5 colchas; 1 baú c/ 7 colchas, 20 peças 
de riscado, 1 peça de cambraia e 4 
peças de lenços; 1 baú c/ 10 peças de 
lila; 2 peças de escomilha e 6 de 
lapim; 1 baú c/ 4 peças de pano 
superfino c/ 104 c.os; 1 baú c/ 1 peça 
de pano fino c/ 25 c.os; 3 peças de 
casimira c/ 122 c.os; 1 fardo c/ 2 peças 
de pano grosso c/ 57 c.os; 8 peças de 
pano ordinário c/ 200 c.os; 1 barril c/ 
diversas ferragens; 1 barril c/ 26 
panelas estanhadas, 1 chaleira, umas 
taras de balanças, 33 libras de arame, 
15 moinhos de café, 12 frigideiras, 
verrumas, plainas; 1 baú c/ diversos 
pesos de ferro e dúzia e meia de ferros 
de engomar; 1 cx. c/ 15 chicotes, 6 
pares de esporas e 1 balança; 3 cx.s c/ 
diversas ferragens; 1 cx. c/ 1 sela; 1 
cx. c/ 2 @ de velas de sebo; 1 cx. 
pequena c/ novelos de algodão; 1 cx.  
pequena c/ escabeche; 1 cx. c/ 74 
livros em branco; 11 resmas c/ papel 
de uso comum; 1 embrulho c/ pastas 
para livros; 1 baú c/ fitas, cadarços, 
formas para (?), linhas de cores; 1 
fardo c/ 10 peças de pano ordinário c/ 
256 c.os; 5 barris c/ ferragens; 1 barril 
c/ copos e garrafas e diversos outros 
vidros; 8 canastras de loiça de pó de 
pedra; 1 cx. c/ 1 piano usado; 2 
barricas c/ 6 dúzias de garrafas de 

668$778       "       " 
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cerveja; 1 cx. c/ 6 pequenos quadros 
5 Nov. Camilo Martins 

Cardoso 
1 cx. c/ 20 peças de lila preta; 15 
peças de durante azul 

54$000 Londres Chalupa ingl. 
Betsy 

      " Guilherme 
Harding Read 

4 fardos de linho (da Irlanda) c/ 30 @; 
1 caixote c/ 50 peças de pano rei; 1 
caixote c/ 34 peças de chita; 10 peças 
de pano rei ; 1 fardo c/ 6 peças de lona 
ordinária; 300 sacas usadas 

91$560 Tenerife 
 

Escuna ingl. 
Garland 

      "       " 50 pedras de filtrar água; 8 peças de 
pano de estopa para sacada 

17$200 Tenerife       " 

7 Nov.       " 16 canastras de loiça de pó de pedra; 2 
quartos e 7 embrulhos c/ diversas 
ferragens; 1.614 panelas de ferro c/ 
534 @; 150 molhos de arcos de ferro 
para pipa; 29 molhos de arcos de ferro 
para barrica; 43 molhos c/ 1.032 arcos 
de ferro para barril 

310$230 Liverpool Escuna ingl. 
Hope 

8 Nov. Loureiro & 
Filhos 

1 fardo c/ 12 peças de baetão c/ 666 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
ordinário c/ 366 c.os; 2 peças de pano 
superfino c/ 55 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano mais que ordinário c/ 
356 c.os; 2 peças de pano superfino c/ 
55 c.os; 1 fardo c/ 20 peças de lila; 20 
peças de durante; 2 fardos c/ 33 peças 
de pano ordinário c/ 1.700 c.os 

501$840 Londres Chalupa ingl. 
Betsy 

10 Nov. Guilherme 
Harding Read 

6 canastras e 1 quarto de loiça de pó 
de pedra; 80 molhos de ferro em verga 
c/ 150 @; 8 barris de arenques; 45 
barris c/ 4 moios de batata; 40 cestos 
c/ 78 @ de queijo; 43 @ de bacalhau; 
1 cx. c/ ferragens; 6 barris c/ chumbo 
para caça c/ 105 @; 1 fardo c/ 52 
peças de lila; 1 fardo c/ peças de pano 
superfino; 4 peças de casimira c/ 218 
c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
superfino c/ 189 c.os; 4 peças de 
casimira c/ 100 c.os; 1 pequeno fardo 
c/ 20 peças de lenços de cassa 

373$080 Bristol Chalupa 
ingl.Betsy 

29 Nov. Guilherme 
Brander Jr. 

1 cx. c/ 15 peças de lila 27$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Commerce 

3 Dez. José Joaquim 
Silva Serra 

10 cx.s c/ 288 chapéus, metade de 
cavaco e metade de pêlo ordinário 

39$000       " Chalupa ingl. 
Frances 

4 Dez. Diogo Wilson 47 canastras e 12 barris c/ loiça de pó 
de pedra; 18 barris de manteiga c/ 35 
@; 1 cx. c/ 2 peças de fustão, 3 peças 
de toalhas de mesa, 4 peças de panino 
e 3 peças de guingão; 1 cx. c/ 14 
barretinas de senhora; 1 quarto e 2 
cx.s c/ 24 chapéus finos, 192 grossos e 
24 de cavaco; 1 pequeno fardo c/ 2 
peças de fustão; 2 cx.s c/ 84 chapéus 
grossos; 16 quartos c/ 672 garrafas de 
cerveja; 7 cestos c/ 14 @ de queijos 

311$592       "       " 

12 Dez. Guilherme 
Brander Sénior 

10 moios de batata inglesa; 17 @ de 
cabos; 7 ancorotes c/ 19 @ e meia 

18$780 Jersey Chalupa ingl. 
Mary 

      " Ivens & Burnett 352 quintais de bacalhau 168$960       "       " 
13 Dez. Thomaz Hickling 

& C.ia 
31.000 pés de tabuado 55$890 Nuntucket Ber.m amer. 

Baniff 
24 Dez. Nicolau Maria 2 baús c/ 11 peças de musselina fina; 102$000 Londres Ber.m ingl. 
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Raposo 21 peças de chita ordinária; 6 dúzias 
de meias de algodão; 7 peças de cassa 
fina; 106 jardas de guarnições para 
vestidos; 3 peças de rendas de seda; 3 
peças de fustão; 6 peças de metim; 14 
peças de lenços de cassa; 2 xales de 
casimira; 3 peças de panino; 2 peças 
de lapim; 20 peças de escórcia; 200 
enfeites de senhoras 

Maria 

29 Dez. João Pedro da 
Costa 

2 peças de baetão c/ 73 c.os; 4 peças 
de pano mais que ordinário c/ 85 c.os; 
10 peças de pano ordinário c/ 304 
c.os; 7 peças de pano mais que 
ordinário; 1 peça de pano mais que 
ordinário c/ 32 c.os; 5 peças de pano 
entrefino c/ 114 c.os; 2 peças de pano 
fino c/ 45 c.os; 10 peças de fustão e 42 
de chita; 2 cx.s c/ 40 chapéus de lã 
para rapaz e 60 para homem; 12 peças 
de lila preta 

208$020       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

6 baús c/ 22 peças de chita; 15 peças 
de morim e 1 de ganga; 50 peças de 
lila 

126$000       "       " 

      " Dr. João Nesbit 1 quarto c/ 12 dúzias de chapéus de 
cavaco; 1 fardo c/ 15 retalhos de 
casimira; 1 fardo c/ 5 peças de pano 
superfino c/ 233 c.os; 1 peça de pano 
entrefino c/ 41 c.os; 6 peças de 
casimira c/ 95 c.os; 20 barris de 
alvaiade c/ 15 @; 11 barris de roxo 
terra c/ 10 @; 1 fardo c/ 2 peças de 
pano de linho e 1 de esguião; 1 cx. c/ 
35 peças de chita, 24 de guingão, 104 
xales de lã, 3 mantas de lã e 7 vestidos 
de cassa; 1 cx. c/ 27 peças de cassa 
lisa; 4 peças de cassa lavrada fina, 18 
peças de cassa ordinária, 6 peças de 
lenços de cassa para o pescoço, 10 
peças de lenços brancos de assoar, 24 
peças de escórcia e filó de algodão e 
12 toalhas de adamascado; 1 cx. c/ 80 
cortes de vestidos de cassa e filó, 6 
dúzias de lenços de tabaco; 1 fardo c/ 
5 peças de baetão comum c/ 324 c.os; 
1 cx. c/ 78 peças de cadarço; 1 cx. c/ 
15 peças de saeta; 12 peças de durante 
comum; 1 peça de lapim e outra de 
nobreza de seda; 19 peças de lila; 1cx. 
c/ 19 peças de lila; 1 jarra c/ 2 canadas 
e meia de óleo; 1 jarra de terbentina; 1 
cx. c/ ferros de engomar; 6 barris c/ 
chumbo para caça c/ 50 @; 1 cx. c/ 1 
fogão de ferro; 1 cx. c/ garrafas e 
copos; 1 cx. c/ 7 quadros; 1 cx. c/ 1 
cómoda; 1 embrulho c/ 1 tina e alguns 
vidros; 1 cx. c/ aprestos de escritório; 
1 cx. c/ 1 figura de gesso c/ 1 lampião 
de vidro na mão 

591$720       "       " 

      " Diogo Hearsey 1 fardo c/ 5 peças de pano ordinário c/ 
225 c.os; 4 peças de pano grosso c/ 

331$054       "       " 
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230 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
fino c/ 216 c.os; 1 fardo c/ 4 peças de 
casimira comum c/ 173 c.os; 1 fardo c/ 
5 peças de baeta comum c/ 678 c.os; 2 
fardos c/ 10 peças de chita c/ 1.148 
c.os; 1 fardo c/ 30 peças de chita 
ordinária; 1 baú c/ 24 dúzias de pares 
de meias de algodão; 12 barris c/ 65 @ 
de pregos; 6 canastras de loiça de pó 
de pedra; 2 caixões c/ 144 chapéus de 
cavaco 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 100, 102 e 103 dos Direitos Reais, 1817. 
 

QUADRO XIX 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1818 

 
Data Despachante Artigos Direitos Origem Navio 

9 Jan. Hercules Perone 2 barris c/ diversas ferragens 45$000 Londres Ber.m ingl. 
Maria 

      " Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 5 meias peças de pano 
entrefino c/ 102 c.os; 3 peças de 
casimira c/ 109 c.os; 16 barris de 
alcatrão 

46$370 Southampton Escuna ingl. 
Lively 

10 Jan. João Pedro da 
Costa 

2 caixotes  c/ 100 chapéus de pêlo 
falso e 8 peças de ganga 

36$000 Londres Escuna ingl. 
Charles 

13 Jan. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

30 molhos com 600 arcos de ferro 
para pipa; 1 barril c/ pregos para arcos 
de ferro de pipa 

11$700       " Ber.m ingl. 
Maria 

      " Ivens & Burnett 40 fardos de linho inglês c/ 144 @; 86 
quintais de bacalhau; 45 grosas de 
garrafas pretas vazias; 11 barris 
pequenos c/ diversas tintas; 200 
panelas de ferro c/ 120 @; 36 
chaleiras e 24 panelas estanhadas; 2 
peças de pano ordinário c/ 78 c.os; 15 
barris de arenques; 9 barris de carne 
de vaca salgada c/ 54 @; 17 quartos c/ 
5 moios e 40 alqueires de cal; 3 
caixotes c/ 33 @ de sabão para o 
estanco de Ponta Delgada por conta do 
administrador na forma do decreto de 
11 de Abril de 1806; 1 moio de carvão 
de pedra 

217$554 Escócia Chalupa ingl. 
Favorita 

      "       " 5 volumes c/ 1 dúzia de cadeiras muito 
ordinárias, para o campo 

1$200 Londres Escuna ingl. 
Charles 

14 Jan. Cláudio Jardiné 42 canastras de loiça de pó de pedra 180$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Commerce 

      "       " 40 canastras c/ 450 dúzias de garrafas 
pretas vazias de meia canada; 4 
canastras c/ 25 dúzias de frascos de 
canada 

38$250 Bristol Chalupa ingl. 
Hunter 

16 Jan. João Nesbit 1 cx. c/ diversas ferragens; 8 fardos c/ 
24 peças de pano de estopa 

67$200 Londres Ber.m ingl. 
Maria 

17 Jan. Thomaz Hickling 
& C.ia 

67.000 pés de tabuado; 3.284 aduelas 
para pipa; 3.100 aduelas para barril; 3 
quartos c/ bacalhau c/ 58 @; 5 barris 
c/ azeite de peixe c/ 20 almudes; 3 
mastros; 8 barris de breu; 2 barris c/ 
14 @ de pregos   

163$316 E.U.A. Escuna amer. 
Nancy 

21 Jan. Loureiro & 1 fardo c/ 10 peças de durante de cores 61$050 Londres Ber.m ingl. 
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Filhos comuns; 12 peças de saeta branca; 12 
peças de saeta escarlate; 12 peças de 
serafina escarlate 

Maria 

23 Jan. António 
Rodrigues  

798 peles de cabra; 3 barricas 1 fecho 
e 1 cara de açúcar branco c/ 36 @; 3 
barricas c/ açúcar mascavado c/ 22 @ 

42$740 Pernambuco Ber.m port. 
Vasco da Gama 

24 Jan. Guilherme 
Harding Read 

45 barrilinhos de arenque (cada um c/ 
100 arenques); 10 barris c/ 100 
garrafas de cerveja; 2 cx.s c/ 36 dúzias 
de chapéus grossos redondos; 10 
barris c/ 24 @ e meia de pregos; 40 
embrulhos c/ 95 @ e meia de 
bacalhau; 40 embrulhos c/ 72 @ de 
pichelim; 150 cestas c/ 5 moios de 
batata; 20 barrilinhos c/ manteiga c/ 
20 @; 24 queijos c/ 20 @ 

121$410 Greenok Escuna ingl. 
Friendship 

20 Fev. Thomaz Hickling 
& C.ia 

6 caixotes, 1 saco c/ 1 camila, 1 
máquina electrica, 7 livros, drogas de 
botica, 2 pães de açúcar 

75$000       " Escuna ingl. 
Creole 

21 Fev. Ivens & Burnett 2 caixotes c/ 3 dúzias de chapéus de 
cavaco e 3 de pêlo falso; 1 fardo c/ 2 
peças de baetão cor comum c/ 134 
c.os; 1 embrulho c/ 4 almofarizes e 4 
tachos; 1 cx. c/ 1 par de serpentinas, 2 
pares de castiçais e 3 dúzias de facas e 
garfos; 1 caixote c/ 6 peças de durante 
cores ordinárias; 7 peças de lila; 1 
caixote c/ 1 peça de alcatifa c/ 66 c.os; 
2 barris c/ 5 quintais de alvaiade 
grossa; 4 barris c/ tintas; 2 boiões c/ 
óleo e verniz; 50 molhos c/ 3.500 
arcos de ferro para pipa; 1 barril c/ 
pregos 

159$660       "       " 

25 Fev. Diogo Brander 1 caixote c/ 12 peças de lila; 6 peças 
de panino, 2 peças de lenços de 
escórcia, 16 peças de escórcia; 10 
peças de gangas de cores; 1 fardo c/ 4 
peças de baetão c/ 200 c.os; 4 peças de 
pano ordinário c/ 180 c.os; 2 cascos c/ 
266 chapéus (uns de cavaco e outros 
grossos), 48 barretinas de couro; 10 
barris c/ tintas 

132$300       "       " 

      " João Pedro Costa 1 pacote c/ 1 peça de casimira c/ 22 
c.os; 4 peças de gangas de cores 

8$100       "       " 

5 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

12 cascos c/ azeite de peixe e 3 de 
óleo de linhaça c/ 80 almudes ; 10 cx.s 
de velas de espermacete c/ 10 @; 
6.000 aduelas de barril; 11 barris c/ 60 
@ de pregos; 2 chaprões e 80 tábuas 
de mogno; 10.000 pés de tabuado; 6 
barris c/ 45 @ de carne; 10 barris c/ 60 
@ de farinha; 4 barris c/ 20 @ de 
queijos; 9 quartos e 10 cx.s de 
bacalhau c/ 230 @; 14 barris pequenos 
c/ 1 @ de bacalhau; 10 barris c/ 10 
arrobas de manteiga de porco; 10 
barris de bolacha fina c/ 4 @   

131$960 Newhaven Escuna amer. 
Henrique 

6 Mar. João Carlos 
Scholtz 

67 cx.s c/ 54 @ de pregos; 34 barris c/ 
salmão salgado; 100 queijos c/ 28 @; 
120 sacas c/ 3 moios de batata; 4 cx.s 

126$216 Ostende Ber. russo 
Pomona 
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c/ resmas de papel de uso comum  
9 Mar. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 casco c/ 6 pequenos barris c/ 
diversas tintas; 126 bandas de ferro c/ 
280 @ 

53$200 Londres Escuna ingl. 
Creole 

31 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 fardo c/ 7 peças de pano ordinário c/ 
404 c.os; 1 fardo c/ pano entrefino c/ 
234 c.os; 1 fardo c/ 25 peças de pano 
ordinário c/ 612 c.os; 1 fardo c/ 21 
peças de durante; 1 fardo c/ 2 peças de 
pano superfino c/ 52 c.os; 1 peça de 
pano fino c/ 21 c.os; 3 peças de 
casimira c/ 84 c.os; 2 quartos c/ 300 
bilhas de quartilho; 1 cx. c/ 1 trem de 
chá; 4 barris c/ 3 @ de tinta; 2 jarras c/ 
espírito de terebentina; 1 cx. c/ vidros; 
11 canastras c/ loiça de pó de pedra; 1 
cx.s c/ ferragem; 2 cx.s c/ 2 @ de 
queijo; 2 cestos c/ 2 dúzias de garrafas 
de cerveja; 4 cestos c/ 6 alqueires de 
batata; 2 cx.s c/ botas e sapatos; 1 
mesa de mogno, 12 cadeiras inferiores 
e 6 escovas 

311$066 Cork Ber.m ingl. 
Pelican 

12 Abr. Baltasar César 1 cx. c/ 11 peças de cassa ordinária, 4 
peças de panino e 8 de cambraia 
ordinária 

10$500 Londres Escuna ingl. 
Duque de York 

      " Caetano Alberto 
de Mendonça 

1 baú c/ 10 peças de lila 18$000       "       " 

      " Loureiro & 
Filhos 

1 fardo c/ 20 peças de saeta amarela 28$800       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

3 baús c/ 6 peças de ganga; 8 de 
morim, 6 de chita e 4 peças de 
volante; 60 arráteis de arame; 6 peças 
de lila; 4 peças de saeta 

46$560       "       " 

      " Thomaz Blunt 1 cx. c/ 1 dúzia de espelhos para 
barba; 1 cx. c/ diversas ferragens 

9$600       "       " 

13 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ castiçais de casquinha e 
alguma ferragem; 1 fardinho c/ 4 c.os 
e meio de uma espécie e baetão 
denominado "não tenhas medo"; 1 
barril c/ arenques; 1 cx. c/ chapéus 
para menino 

21$600       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 baú c/ 1 peça de baetilha branca c/ 
60 c.os; 4 peças de ganga mesclada, 3 
de florentina, 1 de cetineta, 12 peças 
de garça; 1 baú c/ 5 peças de morim, 2 
de meia de lã; 1 peça de durante 
branca; 2 dúzias de luvas de camurça; 
1 fardo c/ 75 c.os  de alcatifa; 2 cx.s c/ 
48 chapéus para homem e 12 
barretinas 

50$980       "       " 

      " Luís Curado 18 canastras de loiça de pó de pedra 51$000 Liverpool Chalupa ingl. 
Commerce 

14 Abr. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 baú c/ 13 peças de chita, 2 de 
bombazina, 1 de belbute e mais 2 de 
chita; 3 peças de lila; 1 baú c/ 6 peças 
de saeta; 3 peças de durante cores 
comuns; 2 peças de ganga mesclada e 
2 de lapim; 1 baú c/ 15 peças de 
durante; 6 peças de morim; 1 baú c/ 2 
peças de ganga de cores; 3 peças de 

212$340 Londres Escuna ingl. 
Duque de York 
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lila; 6 peças de durante cor comum; 1 
fardo c/ 24 cobertores de papa 
pequenos; 3 cx.s c/ 36 chapéus grossos 
para homem, 36 para rapaz e 42 para 
mulher; 1 baú c/ 2 peças de metim, 1 
de ganga e 2 xales; 3 peças de 
casimira cor comum  c/ 56 c.os; 1 peça 
de casimira escarlate c/ 18 c.os; 1 baú 
c/ 4 peças de ganga preta, 1 de 
veludilho, 8 grosas de botões de metal; 
6 peças de lila; 2 peças de durante; 1 
peça de saeta escarlate; 1 baú c/ 6 
peças de lila; 1 peça de saeta escarlate; 
4 peças de durante; 1 baú c/ 22 peças 
de morim; 2 peças de durante; 1 baú c/ 
22 peças de morim; 2 peças de durante 
roxo; 1 estojo de barbear; 2 cx.s c/ 72 
chapéus para homem 

      " Thomaz Blunt 1 baú c/ 25 peças de lila; 7 peças de 
durante; 30 xales de malva e algodão; 
1 baú c/ 31 peças de lila; 13 peças de 
durante; 1 baú c/ 18 peças de chita e 4 
de metim; 1 baú c/ 16 peças de cassa e 
15 de lenços de cassa; 1 baú c/ 2 peças 
de riscado entrefino c/ 170 c.os; 4 
peças de ganga riscada; 1 baú c/ 25 
peças de cambraia, 2 de esguião e 20 
de lenços de tabaco; 4 quartos c/ 43 @ 
de pregos; 1 quarto c/ 2 pares de 
esporas, 9 dúzias de suspensórios, 6 
dúzias de dobradiças de latão e 16 
dúzias de dobradiças de ferro; 2 cx.s c/ 
diversas ferragens, chicotes, escovas; 
22 canastras c/ loiça de pó de pedra, 2 
quartos c/ copos e 2 cx.s c/ trens de 
chá 

470$220       "       " 

      " Guilhermne 
Brander Sénior 

1 cx. c/ 6 dúzias de facas e 12 dúzias 
de escápulas; 1 cx. c/ 100.000 anzóis; 
1 cx. c/ 3 xales de seda, 1 peça de 
fustão, 1 de esguião, 3 dúzias de 
marroquins e semente de repolho 

31$500       "       " 

15 Abr. Guilherme 
Harding Read 

203 bandas de ferro c/ 350 @; 5 
quartos c/ 110 almudes de genebra; 40 
cestos e 2 barris de queijos c/ 140 @; 
1 quarto c/ presuntos c/ 40 @; 19 cx.s 
c/ velas de sebo c/ 1.140 arráteis; 3 
quartos c/ uvas de corinto c/ 60 @; 53 
barris de arenques; 10 pacotes c/ 
toucinho c/ 80 @; 320 @ de bacalhau; 
418 @ de biscoito; 1 cx. c/ 30 peças 
de cassa; 20 barris de breu; 70 sacas c/ 
350 alqueires de ervilhas; 11 sacas c/ 
roupa usada; 3 barris c/ sapatos; 9 cx.s 
pequenas c/ escabeche 

565$500       "       " 

      " João Pedro da 
Costa 

2 baús c/ 12 peças de lila; 8 peças de 
durante cor comum; 2 peças de metim 

40$200       "       " 

      " George Nesbit 1 fardo c/ 12 peças de pano superfino 
c/ 300 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de pano 
fino c/ 250 c.os; 2 fardos c/ 2 peças de 
casimira c/ 1.040 c.os; 1 fardo c/ 6 

711$240 Bristol Escuna ingl. Fly 
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peças de baetão c/ 272 c.os; 1 cx. c/ 16 
peças de cassa, 1 de lenços, 3 retalhos 
de filó e meia dúzia de plumas; 1 
fardo c/ 23 dúzias de pares de meias 
de lã e algodão; 1 dúzia de pares de 
luvas de camurça; 1 fardo c/ 30 peças 
de pano; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
mais que ordinário c/ 100 c.os; 9 
quartos, 13 canastras e 1 cx. c/ loiça 
de pó de pedra; 2 cx.s c/ figuras de 
barro; 2 pequenas cx.s c/ penas de 
escrever; 1 cx. c/ 10 resmas de papel 
de uso comum ; 21 resmas de papel 
para uso comum; 1 pequena cx. c/ 
bonecas; 2 dúzias de cadeiras muito 
inferiores e 1 cómoda (quebrada); 1 
cx. c/ ferragens; 11 cx.s c/ tintas; 10 
cx.s c/ 1.800 vidros; 12 colunas de 
ferro; 1 oleado para pavimento de 
quarto 

21 Abr. Henrique Walker 1 cx. c/ 29 peças de chita muito grossa 18$000 Londres Escuna ingl. 
Duque de York 

      "       " 23 barris c/ 400 alqueires de batata; 1 
cx. c/ 70 peças de chita muito grossa; 
1 baú c/ 53 peças de pano grosso; 1 
baú c/ 1 baú c/ 70 guarda-sóis muito 
ordinários cobertos de pano azul, 9 
dúzias de suspensórios inferiores; 1 
fardo c/ 3 peças de baeta comum c/ 
240 c.os; 3 cx.s c/ 200 chapéus 
redondos pêlo falso para homem; 9 
canastras de loiça de pó de pedra 

216$660 Liverpool Escuna ingl. 
Fame 

      " João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 12 peças de pano ordinário 
c/ 224 c.os; 1 peça de baetão cor 
comum c/ 46 c.os;  

32$400       "       " 

2 Mai. Ivens & Burnett 3 pipas de genebra da Holanda c/ 48 
almudes 

34$560 (?) Chalupa ingl. 
(Mantura) 

5 Mai.       " 1 pequena cx. c/ 1 bezerro, 9 c.os de 
seda, 1 peça de volante e cordas para 
harpa 

9$000       Londres Escuna ingl. 
Harriet 

      " D. Isabel Jacinta 
da Silveira 

1 cx. c/ 10 peças de cassa, 12 dúzias 
de lenços de cassa e 8 xales de 
casimira 

19$500       "       " 

      " Baltasar César 1 cx. c/ 6 peças de durante; 10 peças 
de lila; 1 saco c/ cevadinha 

25$650       "       " 

6 Mai. Guilherme 
Brander Sénior 

1 baú c/ 41 peças de chita; 3 baús c/ 
123 peças de chita; 1 baú c/ 41 peças 
de chita; 1 baú c/ 41 peças de chita, 1 
baú c/ 7 peças de metim; 1 baú c/ 70 
peças de escórcia e 1 baú c/ 50 peças 
de cassa; 2 baús c/ 111 peças de 
guingão; 2 baús c/ 20 peças de pele do 
diabo; 1 baú c/ 20 peças de metim; 1 
cx. c/ 14 peças de metim riscado; 1 cx. 
c/ 40 peças de lila; 1 cx. c/ 6 peças de 
escórcia; 1 cx. c/ 10 peles do diabo; 1 
caixinha c/ 1 queijo c/ meia @; 2 
barris c/ 36 garrafas de cerveja 

492$984       "       " 

7 Mai.       " 19 capachos de limpar pés 6$600       "       " 
14 Mai. Jacinto Inácio 1 cx. c/ 3 bandejas de charão, 3 pares 74$000       "       " 
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Rodrigues 
Silveira & C.ia 

de cardas; 1 cx. c / 2 dúzias de xícaras 
e pires; 1 cx. c/ 2 serpentinas e 2 
castiçais de prata; 1 cx. c/ 2 toalhas, 1 
peça de xales, 3 colchas e 1 peça de 
esguião 

      "         " 3 fardos c/ 36 peças de baetas c/ 2.260 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baetão c/ 
249 c.os; 12 peças de pano ordinário 
c/ 220 c.os; 1 fardo c/ 9 peças de baeta 
c/ 572 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de baeta 
c/ 586 c.os; 2 peças de baetão c/ 86 
c.os; 30 molhos c/ 240 arcos de ferro 
para tonel 

259$821       " Chalupa ingl. 
May 

      " Diogo Hearsey 1 fardo c/ 4 peças de meia de lã, 4 de 
guingão; 1 baú c/ 52 peças de chita 
grossa; 1 fardo c/ 50 peças de panino; 
1 fardo c/ 24 peças de panino superior; 
30 peças de pano inferior; 20 peças de 
cassa; 6 peças de guingão;14 peças de 
lenços de tabaco; 1 cx. c/ 9 peças de 
metim; 2 dúzias de lenços de cassa, 12 
peças de escórcia; 35 peças de cassa 
ordinária; 2 peças de esguião; 240 
pares de luvas de camurça; 6 pequenas 
cx.s c/ tintas; 1 cx. c/ 4 peças de 
panino, 13 xales de seda, 19 dúzias de 
meias de lã e algodão, 6 camisas de lã 
e 60 peças de chita; 2 meias peças de 
riscadilho para colchões; 1 cx. c/ 24 
peças de bombazina e belbutina; 1 
fardo c/ 2 peças de baeta verde c/ 247 
c.os; 3 peças de baetilha branca c/ 180 
c.os; 23 peças de lila; 6 peças de 
durante comum; 1 cx. c/ 6 livros em 
branco, 2 libras de lacre, 20 cadernos 
de papel pautado e 13 resmas de 
papel; 1 cx. c/ 48 bandejas de diversos 
tamanhos; 1 cx. c/ 18 bandejas e 6 
pratos para tesouras de castiçal, 6 
dúzias e meia de tesouras e outras 
miudezas; 1 cx. c/ 14 dúzias de facas e 
garfos, 6 dúzias de navalhas de barba, 
6 dúzias de navalhas de algibeira, 2 
grosas de dedais, 2 dúzias de tarraxas 
e 1 trem de pesos; 1 cx. c/ 4 dúzias de 
garfos e facas, 6 dúzias de navalhas de 
algibeira e diversas ferragens; 1 cx. c/ 
diversas ferragens miúdas; 4 barris c/ 
várias ferragens, instrumentos ou 
ferramentas de artífices, chaleiras e 
ferros de engomar; 3 barris c/ loiça de 
pó de pedra e 1 c/ vidros;  2 canastras 
c/ canjirões de pó de pedra; 4 barris c/ 
70 @ de chumbo para caça; 2 quartos 
c/ 26 dúzias e meia de chapéus 
grossos; 1 barril c/ martelos, 
dobradiças e seus pregos; 12 
embrulhos c/ 3 dúzias de cadeiras 
ordinárias 

613$480       " Escuna ingl. 
Harriet 

16 Mai. Thomaz Hickling 2 cx.s c/ lampiões pequenos de vidro; 11$548 Boston Escuna amer. 
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& C.ia 2 cx.s c/ velas de espermacete; 2 cx.s 
c/ 2 @ de velas de sebo; 4 cx.s c/ 8 @ 
de bacalhau; 4 barris c/ 5 @ de 
manteiga; 1 cx. c/ 6 @ de farinha de 
trigo; 2 barris c/ 9 @ de carne de vaca 
e porco; 3 barris c/ bolacha; 4 queijos 
c/ 3 @  

(Mugiana) 

      "       " 1 cx. c/ 1 selim e 2 cx.s c/ drogas de 
botica e 1 jarra c/ águarrás 

9$000 Liverpool Escuna ingl. May

      " João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 10 peças de baeta c/ 680 
c.os 

36$720       "       " 

19 Mai. António Rebelo 
de Carvalho 

5 baús c/ 50 peças de lila; 15 peças de 
morim 

102$000 Londres Ber.m port. 
Silveira 

      " Manuel de 
Bettencourt e 
Cunha 

1 baú c/ 4 peças de durante; 4 peças de 
ganga; 2 peças de chita; 1 peça de 
escórcia; 1 peça de fustão; 10 peças de 
panino, 2 lenços de ecórcia bordados; 
1 dúzia de peles de marroquim, 4 
peles de pelica e 9 xales; 2 peças de 
panino, 1 de guingão, 2 de cassa, 4 de 
merlim e 7 de rendas; 1 cx. c/ 3 pares 
de castiçais, 3 bandejas e 3 tesouras de 
casquinha; 1 cx. c/ 24 xícaras e pires; 
1 cx. c/ 6 garrafas e 12 copos de vidro 
branco; 1 cesto c/ 6 terrinas de pó de 
pedra 

57$000       "       " 

      " Benjamim 
(Thoin) 

5 pequenas cx.s c/ perfumes, papel 
pintado e quinquilharias 

18$000 Portsmouth Chalupa ingl. 
Samuel 

20 Mai. Inácio José de 
Melo 

1 cx. c/ 1 trem de chá ordinário 1$800 Londres Ber.m port. 
Silveira 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

71 canastras de loiça de pó de pedra; 
100 barrilinhos c/ diversas tintas; 5 
fardos c/ 56 peças de baeta c/ 1.430 
c.os; 10 toneladas e carvão de pedra 

408$720 Liverpool Chalupa ingl. 
Sisters 

      "       " 1 cesto c/ 1 queijo c/ meia @; 2 
quartos c/ 10 dúzias de garrafas de 
cerveja 

1$944       " Chalupa ingl. 
May 

22 Mai. Manuel de 
Bettencourt  e 
Cunha 

1 pequeno fardo c/ 4 cobertores 
pequenos 

$480 Londres Ber.m port. 
Silveira 

      " Camilo Martins 
Cardoso 

1 cx. c/ 12 peças de durante; 12 peças 
de lila; 4 peças de bombazina; 1 fardo 
c/ 2 peças de baetão c/ 118 c.os; 2 
peças de pano entrefino c/ 55 c.os; 4 
peças de pano ordinário c/ 95 c.os; 1 
fardo c/ 4 peças de baeta c/ 275 c.os 

87$360       "       " 

30 Mai. Manuel de Sousa 
Resende 

1 baú c/ 4 peças de bombazina riscada 
cordão miúdo e 4 cordão grosso, 6 
peças de florentina; 2 cx.s c/ 144 
chapéus redondos para homem pêlo 
falso; 1 baú c/ 50 peças de morim 
branco e 8 de cores; 1 fardo c/ 24 
peças de guingão, de lindeza e 3 de 
fustão 

118$200       "       " 

      " Manuel 
Fernandes Jardim 

2 baús, 2 cx.s e 1 fardo c/a mesma 
qualidade e quantidade do despacho 
anterior 

118$200       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 3 peças de baetão comum c/ 
168 c.os; 1 peça de pano entrefino 
pardo c/ 24 c.os; 4 peças de pano 

139$410       "       " 
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grosso c/ 76 c.os; 4 peças de pano 
ordinário c/ 96 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de baeta c/ 410 c.os; 1 cx. c/ 36 
chapéus redondos para rapaz e 48 para 
homem; 1 baú c/ 1 peça de pano preto 
superfino c/ 19 c.os; 6 peças de 
durante; 2 dúzias de pares de luvas de 
algodão, 25 grosas de botões de metal 
amarelo para vestes, 5 grosas de 
botões para casaca; 11 peças de 
panino; 3 resmas de papel, 1 peça de 
ganga, 6 lenços de filó e 3 xales; 1 
fardo c/ 4 peças de durante; 1 peça de 
gala c/ 70 c.os; 6 peças de guingão; 2 
peças de casimira c/ 35 c.os 

2 Jun. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 cx. c/ 6 fechaduras de latão, 3 dúzias 
de dobradiças e 1 tesoura de velas c/ 
sua salva; 1 barrica c/ 1 serviço de 
mesa de pó de pedra e 1 cx. c/ 1 trem 
de chá; 2 fardos c/ 12 peças de baeta 
comum, c/ 800 c.os; 1 fardo c/ 8 peças 
de pano grosso c/ 200 c.os; 8 peças de 
pano ordinário c/ 200 c.os; 1 fardo c/ 4 
peças de baeta c/ 93 c.os; 4 peças de 
pano ordinário c/ 97 c.os; 4 peças de 
pano mais que ordinário c/ 90 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de droguete pano c/ 
390 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de 
casimira c/ 48 c.os; 8 peças de saeta e 
4 de durante; 12 peças de lila preta; 2 
peças de sarja preta grossa c/ 40 c.os; 
2 cx.s c/ 72 chapéus redondos para 
homem, de pêlo falso; 1 baú c/ 24 
peças de panino, 6 peças de ganga de 
cores, 1 de volante e 1 de veludilho; 3 
peças de durante; 4 fardos c/ 48 peças 
de baeta c/ 3.250 c.os; 1 fardo c/ 17 
peças de pano grosso c/ 410 c.os; 2 
peças de casimira riscada c/ 44 c.os; 2 
cx.s c/ 48 chapéus para rapaz e 24 para 
homem; 1 fardo c/ 5 peças de serafina 
c/ 170 c.os; 12 peças de durante; 3 
peças de sarja de lã preta c/ 120 c.os; 1 
fardo c/ 2 peças de casimira c/ 48 c.os; 
12 peças de lila preta; 3 peças de 
saeta; 1 fardo c/ 1 peça de alcatifa c/ 
100 c.os; 1 baú c/ 1 peça de veludilho, 
2 de belbutina; 2 dúzias de pares de 
luvas de camurça; 184 bandas de ferro 
c/ 416 @; 15 barris c/ 100 @ de 
pregos; 1 embrulho e 1 caixão c/ 1 
cadeirinha e seus pertences; 1 fardo c/ 
6 peças de baeta c/ 397 c.os; 1 fardo c/ 
6 peças de pano grosso c/ 52 c.os; 2 
cx.s c/ 120 chapéus para homem, 
grossos e de pêlo falso; 1 fardo c/ 10 
peças de lindeza e 12 de guingão; 1 
baú c/ 29 peças de chita, 4 de fustão e 
97 de xales; 1 baú c/ 8 peças de 
merlim, 19 de cassa, 6 cortes de 

1:254$963       "       " 
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vestidos de cassa, 4 dúzias de lenços 
de cassa, 6 peças de guingão, 3 peças 
de panino, 1 de ganga; 1 fardo c/ 12 
peças de lona ordinária; 1 fardo c/ 41 
libras de fio de vela; 1 fardo c/ 4 peças 
de pano grosso c/ 95 c.os; 2 peças de 
pano grosso c/ 47 c.os; 6 peças de 
pano ordinário c/ 144 c.os; 6 peças de 
pano mais que ordinário c/ 153 c.os; 1 
fardo c/ 6 peças de baetão c/ 337 c.os; 
4 peças de casimira c/ 100 c.os; 2 
fardos c/ 16 peças de baeta comum c/ 
912 c.os; 2 peças de baeta rosa e 
escarlate c/ 126 c.os; 1 fardo c/ 50 
cobertores de papa grandes; 6 cx.s c/ 
288 chapéus redondos para homem; 1 
baú c/ 2 peças de sarja de lã preta c/ 
80 c.os; 2 peças de belbutina, 6 de 
fustão, 1 peça de lenços para tabaco, 
12 dúzias de limas, 1 triângulo e 12 
grosas de sovelas; 7 dúzias de pares de 
meias de lã grossa; 1 baú c/ 40 peças 
de panino branco, 24 onças de arame 
de aço e 36 onças de arame de latão; 3 
dúzias de pares de meias de lã cores 
sortidas; 3 selhas de aço c/ 2 quintais e 
meio 

3 Jun. Diogo Wilson 8 toneladas de carvão de pedra 6$000 Liverpool Chalupa ingl. 
May 

5 Jun. João Pedro da 
Costa  

1 fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
144 c.os; 4 cx.s c/ 100 chapéus 
grossos grandes para rapaz, 36 finos 
para rapaz, 24 finos para homem; 1 
baú c/ 1 peça de casimira amarela c/ 
20 c.os; 12 peças de lila; 1 fardo c/ 12 
peças de durante 

86$280 Londres Ber.m port. 
Silveira 

10 Jun. Thomaz Hickling 
& C.ia 

60.000 pés de tabuado de pinho; 7.000 
pés de carvalho; 200 paus de diversos 
tamanhos; 6 @ de queijo; 8 @ de 
manteiga; 9 @ e meia de velas de 
sebo; 14 barricas c/ 56 almudes de 
genebra; 4 @ de presuntos; 3 barricas 
de farinha c/ 18 @; 3 barris de bolacha 
c/ 12 @; 10 barris de carne de vaca c/ 
48 @; 10 barris c/ carne de porco c/ 8 
@  

231$164 Bath  Ber.m amer. 
Amigo Hiram 

      "       " 3 bombas; 32 quintais e meio de 
cabos; 2 lanchas c/ seus remos 

34$700       "       " 

      "       " 2 barris c/ manteiga c/ 2 @; 7 barris c/ 
14 @ de bolacha; 2 barris de carne de 
vaca c/ 12 @ 

5$136 Boston (via 
Terceira) 

Escuna amer. 
Eunice 

12 Jun. António José de 
Vasconcelos  

110 caixotes de sabão inglês c/ 1.207 
@ 

347$643 Londres Escuna ingl. 
Harriet 

16 Jun. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 3 peças de pano entrefino c/ 
97 c.os; 5 peças de pano fino c/ 154 
c.os; 4 peças de pano superfino c/ 110 
c.os 

125$970 Madeira (de 
Londres) 

Iate port. 
Conceição 

      "       " 1 alambique de cobre 22$500 Londres Escuna ingl. 
Arabela 

      " Simão Keir 1 baú c/ 38 peças de chita 39$000       "       " 
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      " Diogo Hearey 2 caixotes c/ 6 martelos e 1 trem de 
chá 

4$800       "       " 

      " João Nesbit 5 caixotes c/ 2 dúzias de cadeiras 
ordinárias c/ assentos de palhinha, 1 
lavatório e 2 cortinados 

13$200       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 baú c/ 1 lampião, 6 tesouras para 
castiçais, 8 escovas e livros em 
branco; 1 cx. c/ 4 peças de panino 

12$000       "       " 

      " Thomaz Blunt 1 caixote c/ 1 microscópio, 6 dúzias de 
limas, 1 guitarra e música, papel de 
lixa 

6$000       "       " 

17 Jun. João Carlos 
Scholtz 

1 cx. c / 2 peças de pano superfino c/ 
47 c.os; 3 peças de baetão c/ 80 c.os; 1 
cx. c/ 4 peças de casimira c/ 203 c.os; 
2 peças de guardanapos, 4 de panino e 
2 dúzias de meias de algodão; 1 cx. c/ 
1 queijo c/ 16 libras 

74$574       " Escuna de 
Hanover Arabela 

18 Jun. Camilo Martins 
Cardoso 

1 cx. c/ 5 peças de panino azul 7$200       "       " 

      " André António 
Francisco de 
Melo 

93 meios de sola; 8 caras de açúcar 
branco c/ 6 @; 1 barrica de açúcar 
branco c/ 7 @  

16$360 Pernambuco Ber.m port. 
Duque da 
Victoria 

      " João José 
Tavares 

30 barricas de açúcar branco c/ 220 
@; 20 barricas de açúcar mascavado c/ 
153 @  

118$600       "       " 

      " João Nunes Felix 6 caras de açúcar c/ 6 @ 2$400       "       " 
19 Jun. João José 

Tavares 
305 meios de sola  36$600       "       " 

      " Rosa Caetana 900 peles de cabra; 3 barricas de 
açúcar branco c/ 22 @3 barricas de 
açúcar mascavado c/ 26 @  

41$000       "       " 

      " Manuel Pereira 
da Silva 

30 meios de sola  3$600       "       " 

      " João Jacinto 
Carneiro 

30 meios de sola; 6 caras de açúcar c/ 
4 @  

7$200       "       " 

      " Madre Jacinta 
Angélica Narcisa 

Meia cara de açúcar branco c/ meia @ $200       "       " 

      " José António 
Botelho de Sam 
Paio 

12 meios de sola; 6 caras de açúcar c/ 
6 @  

3$840       "       " 

      " José Rebelo 2 pipas de aguardente de cana c/ 36 
almudes; 16 dúzias de aguilhadas; 13 
eixos; 1 saca c/ 2 @ e 20 libras de 
algodão em rama; 2 barricas c/ 15 @  
de açúcar mascavado; 4 caras de 
açúcar branco c/ 4 @; 34 meios de 
sola 

31$656       "       " 

20 Jun. António 
Raimundo da 
Silva 

57 barris de mel c/ 256 almudes e 
meio  

30$780       "       " 

22 Jun. António José de 
Oliveira 

24 barricas de açúcar branco c/ 175 
@; 2 barricas de açúcar mascavado c/ 
14 @; 350 meios de sola; 40 meios de 
sola; 2 caras e 2 fechos de açúcar c/ 10 
@; 10 sacas c/ 31 arráteis de algodão 
em rama; 2 pipas de aguardente de 
cana c/ 38 almudes; 214 peles de 
cabra; 5 eixos de carro  

146$428        "       " 

23 Jun. António de 
Viveiros 

6 meios de sola; 2 eixos de carro  1$360       " Ber.m port. 
Europa 



 412

      " Manuel de 
Medeiros 
Rodovalho 

214 meios de sola; 200 peles de cabra; 
4 bezerros; 4 barricas e 15 caras de 
açúcar branco c/ 45 @; 4 barricas de 
açúcar mascavado c/ 28 @; 1 saca c/ 1 
@ e 10 arráteis de algodão em rama  

56$688       " Ber.m port. 
Duque da 
Victoria 

      " Inácio José de 
Medeiros 

467 meios de sola; 266 couros de 
cabra; 21 barricas de açúcar branco c/ 
51 @; 7 barricas de açúcar mascavado 
c/ 53 @; 2 pipas de aguardente de 
cana c/ 38 almudes; 5 caras de açúcar 
c/ 5 @; 1.612 aguilhadas; 2 eixos de 
carro  

185$180       "       " 

      " Manuel Pacheco 10 peças de baeta c/ 1.160 c.os; 1 
fardo c/ 5 peças de pano ordinário c/ 
220 c.os; 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 157 c.os; 1 peça de pano 
fino c/ 30 c.os; 1 fardo c/ 3 peças de 
baetão c/ 120 c.os; 2 peças de baetilha 
c/ 120 c.os; 8 peças de durante cor 
comum; 1 baú c/ 20 peças de chita, 
1.900 anzóis e meia @ de arame; 1 
baú c/ 1 peça de saeta comum; 2 peças 
de casimira c/ 35 c.os; 2 peças de 
casimira cor comum c/ 35 c.os; 2 
peças de meia de lã, 13 peças de 
fustão de cores, 4 dúzias de meias de 
algodão e lã, 4 peças de lenços de caça 
e 12 arráteis de linhas de cores; 1 cx. 
c/ 100 chapéus de lã redondos para 
homem 

222$300 Londres Escuna de 
Hanover Arabela 

      " Manuel António 
da Silva 

8 meios de sola; meia cara de açúcar 
c/ meia @  

1$160 Pernambuco Ber.m port. 
Duque da 
Victoria 

25 Jun. António da 
Fonseca 

24 meios de sola; 44 peles de cabra  4$200       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira e C.ia 

2 cx.s açúcar branco c/ 99 @ e meia  39$800       "       " 

26 Jun. Manuel 
Francisco de 
Teves 

6 meios de sola  $720       "       " 

      " António Tavares 
Pacheco 

7 pipas de aguardente de cana c/ 133 
almudes  

47$880       "       " 

      " Jacinta de Belem 100 peles de cabra; 1 saca c/ 1 @ e 28 
libras de algodão em rama; 4 caras de 
açúcar c/ 4 @ e meia; 1 barrica c/ 8 @ 
de açúcar mascavado; 6 meios de sola 

9$560       "       " 

      " António José de 
Sousa 

12 meios de sola  1$440       "       " 

27 Jun. António José de 
Vasconcelos 

2 barricas de aguardente de cana c/ 12 
almudes; 1 fecho de açúcar branco c/ 4 
@; 1 barril de mel c/ 4 almudes; 6 
meios de sola  

7$120       "       " 

30 Jun. António Manuel 
Pereira 

3 ancorotes de mel c/ faltas  $120       "       " 

      " Manuel Baptista 2 barricas de açúcar mascavado c/ 16 
@ e meia; 1 barrica de açúcar branco 
c/ 3 @; 2 caras de açúcar c/ 2 @; 44 
peles de cabra e veado; 4 bezerros; 15 
meios de sola; 1 barril de aguardente 

9$900       "       " 
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de cana c/ 3 almudes  
1 Jul. José Joaquim de 

Mendonça 
6 meios de sola  $720       "       " 

      " António Inácio 
de Medeiros 

10 meios de sola; meia barrica de 
açúcar branco c/  3 @ 

2$600       "       " 

      " Custódio 
Francisco de 
Medeiros 

3 barricas e 1 cunhete de açúcar 
branco c/ 25 @  

10$000       "       " 

2 Jul. António 
Raimundo da 
Silva 

177 barricas e 25 cx.s c/ 2.404 @ de 
açúcar branco; 60 barricas e 9 cx.s c/ 
874 @ de açúcar mascavado; 2.408 
meios de sola; 9.175 meios de sola; 42 
pipas e 1 barrica de aguardente de 
cana c/ 779 almudes; 303 eixos de 
carro; 9 tábuas de vinhático 

2:040$350       "       " 

3 Jul. João de Sousa 
Teixeira 

8 meios de sola; 35 peles de veado e 
cabra 

2$010       "       " 

      " Duarte Francisco 4 eixos de carro  1$280       "       " 
      " António Rebelo 

de Carvalho 
10 meios de sola  1$200       "       " 

      " António Soares 
Botelho 

10 barricas de açúcar mascavado c/ 77 
@; 4 barricas de açúcar branco c/ 25 
@; 80 meios de sola  

36$500       "       " 

      " António Lopes 6 meios de sola  $720       "       " 
      " António de 

Medeiros 
15 meios de sola 1$800       "       " 

4 Jul. Inácio José de 
Medeiros 

30 meios de sola; 66 couros de cabra; 
8 pequenas barricas de açúcar 
mascavado c/ 24 @; 2 meias caras de 
açúcar c/ 5 @; 1 fecho de açúcar c/ @ 
e meia; 1 embrulho c/ meia @ de 
algodão em rama; 3 caixotes de doce 
de goiabada c/ 24 arráteis  

13$844       "       " 

      " José Jácome 16 meios de sola  1$920       "       " 
      " José Francisco da 

Costa 
3 barricas de cera amarela c/ 3 @ e 14 
arráteis; 11 caras de açúcar c/ 11 @; 
58 meios de sola; 107 peles de cabra  

28$330       "       " 

6 Jul. António Cordeiro 1 pipa de aguardente de cana c/ 19 
almudes; 300 meios de sola; 42 peles 
de cabra; 120 varas ou aguilhadas 

46$500       "       " 

      " João António 
Botelho 

20 meios de vaquetas  2$000       "       " 

8 Jul. Duarte Pereira 36 meios de sola  4$320       "       " 
      " João Carvalho 

Boletim 
16 meios de sola; 27 vaquetas; 2 meias 
caras de açúcar c/ 1 @ 

5$020       "       " 

9 Jul. Inácio José de 
Medeiros 

2 barricas de açúcar branco c/ 12 @; 5 
barricas de açúcar mascavado c/ 30 @; 
30 meios de sola; 150 peles de cabra 

18$900       "       " 

11 Jul. António Manuel 
Pereira 

6 meios de sola  $720       "       " 

13 Jul. José Francisco da 
Costa 

1 cx. c/ açúcar mascavado c/ 36 @; 4 
pipas de aguardente de cana c/ 76 
almudes  

34$560       "       " 

      " Maria da 
Conceição 

2 caras de açúcar c/ 2 @; 1 pranchão 
de vinhático  

2$800       "       " 

23 Jul. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 escrava de nome Maria  10$000       "       " 

31 Jul. João Gomes de 1 cx. c/ 48 chapéus redondos para 81$000 Londres Escuna de 
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Carvalho Ferreira homem; 1 baú c/ 10 peças de lila; 2 
fitas de marroquim, 6 pares de meias 
de seda, 2 peças de cetim, 2 peças de 
ganga preta; 1 baú c/ 24 peças de 
chita, 6 de ganga 

Hanover Arabela 

3 Ago. Domingos 
Fernandes 

10 pipas de aguardente de cana c/ 190 
almudes; 52 meios de sola; 1 saca c/ 
algodão em rama c/ 3 @ e 21 libras; 3 
meias caras de açúcar c/ @ e meia; 1 
caixote c/ 11 pares de botões de ouro, 
3 colares, 1 relicário e 3 anéis de ouro; 
4 pares de fivelas, 1 (punho de 
traçado), 12 colheres, 2 garfos e 1 
dedal de prata 

88$448 Pernambuco Ber.m port. 
Duque da 
Victoria 

5 Ago. António 
Raimundo da 
Silva 

8 barricas de açúcar branco c/ 59 @; 7 
barricas de açúcar mascavado c/ 52 @; 
70 meios de sola  

41$200       "       " 

6 Ago. Thomaz Hickling 
& C.ia 

180.000 pés de tabuado  324$000 Bath Ber.m amer. 
Amiga Minerva 

13 Ago. António José de 
Vasconcelos 

46 caixotes de sabão inglês c/ 495 @ e 
3 arráteis; 18 barris c/ 97 @ de pregos 

165$867 Londres Escuna ingl. 
Harriet 

17 Ago. P.e André 
Francisco Pereira 
Tavares 

1 tabuão, 1 chaprão de madeira 
amarela 

4$600 Pernambuco Ber. port. Duque 
da Victoria 

26 Set. José e Diogo 
William 

21 canastras e 30 meias canastras de 
loiça de pó de pedra 

198$600 Liverpool Chalupa ingl. 
Alpha 

28 Set. Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso da Costa 

200 garrafões de 6 canadas; 100 
garrafões de 2 canadas; 3 barris c/ 8 @ 
de pregos; 32 molhos de arcos de pau; 
1.200 molhos de boana cada um c/ a 
madeira competente para uma caixa de 
fruta; 76 folhas de tábuas de pinho 
para cabeças das ditas cx.s; 1 fardo c/ 
3 peças de pano superfino c/ 68 c.os; 1 
peça de pano fino c/ 20 c.os; 6 cx.s c/ 
letria, macarrão e outras massas; 1 cx. 
c/ lâmpadas de vidro; 2 cx.s c/ 
encerados; 2 cx.s c/ peças de bretanha 
ordinária 

160$548 Rochela (La 
Rochelle) 

Galeota fr. Petit 
Auguste 

1 Out. Manuel de Sousa 
Resende 

4 fardos c/ 46 peças de baeta c/ 3.066 
c.os 

165$564 Liverpool Chalupa ingl. 
Alfa 

31 Out. José Wilson 8 pipas de cal c/ 240 alqueires cada 3$600       " (via 
Terceira) 

      " 

4 Nov. Henrique 
Mordant 
Carvalheiro 

2 meias pipas de vinho do Porto; 1 
pipa de vinho do Faial; 10 baús, 5 
cx.s, 5 embrulhos, 1 fogão, 1 selim, 1 
sege usada, 2 éguas, 2 barris que com 
as restantes embalagens acondicionam 
utensílios para sua casa 

135$000 Londres Escuna ingl. 
Maria 

5 Nov. José Wilson 2 pipas c/ 2 meias peças de baeta cor 
comum  c/ 704 c.os 

38$016 Liverpool 
(via Terceira) 

Chalupa ingl. 
Alfa 

6 Nov. Diogo Leslie 1 fardinho c/ 2 peças de pano azul 
mais que ordinário c/ 61 c.os; 1 
fardinho c/ 5 peças de lila; 3 peças de 
brim c/ 89 varas; 2 peças de panino; 1 
fardinho c/ 16 c.os de pano mais que 
ordinário; 1 embrulho c/ 3 colchas de 
algodão; 1 quarto c/ 1 serviço de loiça 
azul de pó de pedra; 3 cx.s c/ 22 trens 
de chá de loiça de pó de pedra; 17 

337$086 Newcastle Escuna ingl. 
Activa 
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quartos c/ copos grandes e pequenos, 
garrafas e saleiros em vidro branco; 2 
cestos c/ 200 garrafinhas de tinta para 
escrever; 1 saca c/ rolhas de cortiça; 4 
cestos c/ 4 dúzias de frascos c/ lustro 
para botas; 1 cx., 1 barril c/ 400 
frascos de mostarda; 50 pequenas 
canastras e 6 embrulhos c/ garrafas de 
vidro preto de diversos tamanhos e 36 
cestos c/ 36 garrafões; 10 moios e 40 
alqueires de carvão de pedra 

11 Nov. Guilherme 
Brander Jr. 

1 fardo c/ 5 meias peças de baeta cor 
comum c/ 247 c.os; 1 fardo c/ 15 
peças de lila preta; 5 peças de durante 
cor comum; 1 baú c/ 2 peças de pele 
de diabo, 7 peças de cassa lavrada, 8 
peças de musselina, 17 peças de 
escórcia, 44 xales de algodão, 13 
peças de lenços de rapé; 3 peças de 
escomilha; 2 peças de panino preto; 1 
baú c/ 6 peças de pano de algodão 
para forros, 12 peças de panino, 4 
peças de lenços marotinhos, 3 peças 
de panino preto, 3 peças de volante, 2 
cortes de vestido de cassa; 1 baú c/ 3 
dúzias de peles de carneira, 6 peças de 
ganga de cores, 1 peça de veludilho de 
algodão, 2 peças de guingão; 2 quartos 
c/ 200 chapéus grossos redondos; 3 
cx.s c/ 12 chapéus finos redondos, 40 
de pêlo falso e 72 grossos para rapaz; 
1 cx. c/ 2 trens de chá; 33 barris c/ 44 
@ de pregos; 1 quarto c/ vidros; 12 
barris c/ 81 @ de pregos 

257$838 Londres Escuna ingl. 
Maria 

14 Nov. Thomaz Blunt 25 cx.s c/ vidros de diversos 
tamanhos; 1 cx. c/ 3 dúzias de óculos 
de "vistas de nova invenção"; 1 cx. c/ 
diversas ferragens 

61$200       "       " 

      " Baltasar César 1 cx. c/ 2 milheiros de anzóis; 2 cx.s c/ 
folha de Flandres e botões; 1 cx. c/ 6 
peças de lila; 4 peças de pano verde, 2 
de volante preto, 30 peças de galão de 
seda estreito, para debruar sapatos, 12 
peças de galão de linho, 48 silhas; 1 
cx. c/ 2 figuras de gesso 

100$500       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Resende 

2 fardos c/ 200 peças de garrazes 68$400       "       " 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

1 caixote c/ 18 dúzias de navalhas e 
100 milheiros de tachas; 1 caixote c/ 
24 dúzias de navalhas; 1 baú c/ 14 
dúzias de meias de algodão; 1 barril c/ 
pesos de ferro; 1 fardo c/ 4 peças de 
pano ordinário c/ 204 c.os; 3 quartos 
c/ 300 chapéus grossos; 1 caixão c/ 50 
chapéus de cavaco; 6 barris c/ 32 @ de 
pregos 

76$860       "       " 

16 Nov. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 fardo c/ 60 peças de garrazes 19$800       "       " 

18 Nov. António José de 1 baú c/ 20 resmas de papel comum, 3 22$200       "       " 
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Vasconcelos dúzias de pares de meias de algodão 
para homem, 3 dúzias de pares de 
meias para mulher 

24 Nov. Guilherme 
Harding Read 

1.717 @ de bacalhau 206$040 Terra Nova Escuna ingl. 
Duque de York 

3 Dez. Ivens & Burnett 1.011 @ de bacalhau 121$320       " Ber.m ingl. 
Concordia 

5 Dez. Guilherme 
Brander Jr. 

46 canastras de loiça de pó de pedra 160$200 Londres Escuna ingl. 
Maria 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 baú c/ peças de morim preto e 4 
peças de ganga 

6$000       " Escuna ingl. 
Nassau 

      " Manuel Pacheco 2 cx. s c/ 14.400 anzóis, 8 peças de 
belbute 

22$500       " Chalupa ingl. 
Marys 

7 Dez. Diogo Hearsey 1 cx. c/ 6 lençóis de paninho; 1 cx. c/ 
22 quadros; 1 embrulho c/ 1 cómoda; 
1 embrulho c/ 1 colchão; 1 cx. c/ 2 
quadros; 1 embrulho c/ 1 barra de 
ferro; 1 embrulho c/ 1 cómoda; outro 
c/ 1 cómoda; 2 mesas pequenas; 1 
frasqueira; 1 embrulho c/ 1 bandeja de 
mogno; 1 mesa pequena c/ 1 jogo 
bagatela; 1 embrulho c/ 1 mapa da 
Europa; 1 embrulho c/ 1 mapa de 
Inglaterra; 1 cx. c/ 10 livros em 
branco; 1 embrulho e um cesto c/ 
pedra de filtrar e sua caixa; 1 barril c/ 
3 dúzias de frascos de lustro para 
botas; 1 embrulho c/ 1 colchão; 1 
embrulho c/ 3 camilas; 1 embrulho c/ 
2 mesas; outro c/ 3 mesas; 1 cx. c/ 1 
canapé; 1 canastra c/ 1 fogão; 2 dúzias 
de cadeiras; 6 cobertores e 1 alcatifa; 5 
canastras e 1 quarto c/ loiça de pó de 
pedra; 1 fardo c/ 6 peças de casimira 
c/ 290 c.os; 1 fardo c/ 5 peças de pano 
fino c/ 125 c.os; 4 peças de pano 
entrefino c/ 102 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de pano grosso c/ 413 c.os; 1 
fardo c/ 8 peças de pano ordinário c/ 
300 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
mais que ordinário c/ 240 c.os; 1 fardo 
c/ 12 peças de fazenda riscada para 
vestes; 1 cx. c/ 1.200 penas de 
escrever, 6 pequenos livros em branco, 
6 mãos de papel mata borrão, 2 dúzias 
de pentes ou travessas; 13 barris c/ 61 
@ de pregos; 1 cx. c/ 8 dúzias de facas 
e garfos e 1 ratoeira; 2 cx.s e  1 barril 
c/ ferragens; 1 cx. c/ conhecimentos, 
lápis, lacre, letras, obreias e miudezas 
de escritório 

397$830       "       " 

      " João Nesbit 1 fardo c/ 6 peças de baetão c/ 349 
c.os; 2 fardos c/ 33 peças de baeta c/ 
1.390 c.os; 2 peças de flanela c/ 90 
c.os; 12 cobertores grandes; 1 fardo c/  
6 peças de durante; 1 peça de saeta 
escarlate; 30 peças de lila; 1 peça de 
lapim; 7 peças de meia de lã; 1 fardo 
c/ 8 peças de casimira c/ 400 c.os; 3 
peças de pano superfino c/ 104 c.os; 1 

788$334       " Escuna ingl. 
Nassau 
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fardo c/ 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 212 c.os; 2 peças de pano 
fino c/ 70 c.os; 1 cx. c/ 48 chapéus 
redondos, metade pêlo falso e metade 
grossos; 6 chapéus finos; 1 cx. c/ 6 
guardações de panino; 1 fardo c/ 6 
dúzias de marroquins, 3 de carneira, 1 
de bezerro; 1 cx. c/ 1 máquina de fazer 
manteiga; 1 c x. c/ 6 dúzias de chapéus 
de cavaco; 1 cx. c/ balanças; 1 cx. 24 
pares de meias de seda para homem e 
mulher, 13 dúzias de algodão e 2 
dúzias de lenços de seda preta; 1 cx. c/ 
32 peças de panino, 14 peças de cassa, 
23 peças de filó, 10 peças de escórcia 
e 2 de guingão; 1 cx. c/ 50 peças de 
chita; 1 cx. c/ 4 peças de bombazina, 4 
de belbutina, 3 de guingão, 1 de cassa, 
12 xales e 6 de panino; 1 cx. c/ 6 peças 
de cetineta, 4 de ganga, 8 de pele de 
diabo e 6 de fustão; 1 cx. c/ 4 peças de 
pano de algodão, 2 de veludilho, 2 de 
metim preto, 1 peça de sarja de seda, 1 
peça de riscado, 6 peças de lenços 
azuis, 6 peças de pano de camisa, 6 
peças de lenços brancos, 8 peças de 
xales de algodão; 1 peça de escomilha, 
3 peças de fustão, 2 de chambre; 1 cx. 
c/ fitas; 2 barris c/ tinta; 1 embrulho c/ 
1 balde; 2 fardos c/ encerados para a 
condução da fruta; 2 pequenas cx.s c/ 
drogas de botica; 14 barris c/ 127 @ 
de pregos; 37 barris c/ tintas; 3 barris 
c/ 52 @ de chumbo de caça; 1 
pequena cx. c/ 1 barretina 

10 Dez. Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 10 peças de baeta c/ 578 
c.os; 2 peças de casimira amarela c/ 40 
c.os; 1 fardo c/ 20 peças de pano 
ordinário c/ 417 c.os; 1 cx. c/ 12 
dúzias de meias de algodão para 
homem, 6 peças de panino e 20 de 
pano rei; 1 cx. c/ 3 dúzias de 
marroquim e 8 dúzias de carneiras; 1 
cx. c/ 8 chapéus grossos; 4 cx.s c/ 
escabeche, 1 barretina, 2 rodas para 1 
carrinho 

147$312       " Chalupa ingl. 
Marys 

      " Hercules Perone 7 quartos c/ diversas ferragens, latão e 
casquinha; 1 cx. c/ 1 espelho grande e 
3 pequenos; 1 cx. c/ 16 toucadores 
pequenos; 2 cx.s c/ 76 bandejas de 
folha, 2 dúzias de caixinhas para chá, 
4 dúzias de pratos para tesouras de 
velas; 1 cx. c/ 42 guardações de 
panino; 1 cx. c/ 8 dúzias e meia de 
escovas para fato, 5 dúzias para 
dentes, 3 dúzias para unhas, 7 dúzias 
para barbas, 4 dúzias para prata, 2 
dúzias para bestas e 1 dúzia para 
casas; 20 dúzias de pincéis, 8 dúzias 
de pincéis para botas, 4 dúzias de 

375$451       "       " 
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pentes para cavalos; 1 cx. c/ 3 dúzias 
de garrafas pretas de menos de 
quartilho c/ calda para limonada; 1 cx. 
c/ 26 milheiros de anzóis; 1 cx. c/ 70 
grosas de botões de metal amarelo e 
branco, 19 maços de cadarço de 
linhagem, várias quinquilharias; 1 
barril c/ pó de sapatos; 1 cx. c/ 
guarnições para lâminas, estampas, 
papel pintado e outras miudezas; 1 baú 
c/ óculos, dedais, agulhas, sinetes e 
outras quinquilharias; 1 caixote c/ 3 
gaiolas, 8 pares de meias cruas, 5 
dúzias de óculos de nariz, 16 
polvorinhos e 8 chumbeiros; 1 cx. c/ 
tintas, pincéis e drogas de botica, 
sementes e miudezas; 1 embrulho c/ 1 
fita de metal amarelo; 1 cx. c/ 4 
“grais” de pó de pedra; 1 cx. c/ 18 
garrafas brancas e 12 copos grandes e 
24 pequenos; 1 barril c/ 6 garrafas 
brancas e 240 copos de cálice; 1 cx. c/ 
copos; 1 canastra c/ 2 serviços de loiça 
de pó de pedra; 22 cx.s  c/ vidros para 
vidraça de diversos tamanhos; 4 
canastras c/ vidros grandes; 1 cx. c/ 
vidros grandes 

11 Dez. Luís Francisco 
Cordeiro 

1 fardo c/ 6 peças de baeta comum c/ 
400 c.os; 1 peça de pano grosso c/ 24 
c.os; 1 peça de pano ordinário c/ 23 
c.os; 1 cx. c/ 12 barretinas de couro e 
2 peças de morim; 2 peças de durante 
comum 

31$638       " Escuna ingl. 
Nassau 

      " Francisco 
Joaquim Martins 
dos Santos 

1 barril c/ ferragens diversas; 1 cx. c/ 
anzóis, arame e alfinetes; 1 barril c/ 
canivetes e outras ferragens; 1 cx. c/ 
cadarços, alfinetes, fio de vela e meia 
de algodão; 1 fardo c/ 5 meias peças 
de baeta c/ 260 c.os; 1 cx. c/ fitas; 1 
cx. c/ 21 peças de panino, 12 peças de 
cambraia de algodão, 1 peça de 
cetineta, 18 peças de escórcia, 6 peças 
de cassa; 5 peças de guingão, 1 peça 
de bombazina e 1 peça de pano pardo; 
5 peças de durante comum; 6 
canastras c/ 260 dúzias de garrafas 
pretas pequenas; 60 barris c/ 33 @ de 
pregos; 10 barricas c/ 64 almudes de 
azeite de peixe; 68 barrilinhos de 
tintas; 17 canastras de loiça de pó de 
pedra 

418$140       " Chalupa ingl. 
Marys 

12 Dez. Guilherme 
Harding Read 

2 cx.s c/ 119 peças de panino e 85 de 
cassa ordinária; 1 fardo c/ 2 peças de 
baetilha branca c/ 138 c.os; 42 cortes 
de meia de lã, 5 xales de lã, 1 dúzia de 
camisas de lã, 2 dúzias de ceroulas de 
algodão, 1 dúzia de luvas de algodão; 
18 peças de lila preta; 15 dúzias de 
pares de luvas de pelica; 9 dúzias de 
pares de meias de lã pretas; 1 fardo c/ 

356$244 Bristol Escuna ingl. Três 
Amigos 
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34 cobertores de papa; 25 peças de 
pano rei; 41 dúzias de lenços de 
tabaco e para o pescoço; 1 oleado; 
4.000 tijolinhos; 31 canastras de loiça 
de pó de pedra 

      " Manuel de Sousa 
Resendes 

1 fardo c/ 3 peças de pano cor comum 
c/ 290 c.os; 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 187 c.os; 1 fardo c/ 5 
peças de pano fino cor comum c/ 140 
c.os; 3 peças de pano ordinário c/ 130 
c.os; 2 peças de pano mais que 
ordinário c/ 100 c.os; 1 fardo c/ 4 
peças de pano ordinário c/ 200 c.os; 3 
peças de pano mais que ordinário c/ 
130 c.os; 2 peças de pano superfino c/ 
54 c.os; 1 peça de pano fino c/ 28 c.os; 
12 meias peças de casimira riscada 
para coletes c/ 190 c.os; 1 fardo c/ 8 
peças de pano ordinário c/ 370 c.os; 2 
peças de pano fino c/ 50 c.os; 1 fardo 
c/ 8 peças de baetão c/ 564 c. os 

372$090 Londres Chalupa ingl. 
Marys 

      "       " 1 baú c/ 12 peças de lila preta; 12 
peças de durante; 3 peças de ganga, 2 
de guingão 

40$500       " Escuna ingl. 
Nassau 

14 Dez. Guilherme 
Brander Sénior 

2 cx.s c/ barretinas; 1 cx. c/ ruibarbo; 
1 cx. c/ 1 chapéu de castor redondo; 2 
quartos c/ 1 serviço de mesa de loiça 
de pó de pedra; 1 cx. c/ 6 peles de 
marroquim e sementes; 1 fardo c/ 11 
peças de baeta cor comum c/ 616 c.os; 
4 fardos c/ 44 peças de baeta c/ 2.460 
c.os; 1 fardo c/ 132 peças de pano 
ordinário c/ 625 c.os; 1 canastra c/ 
loiça de pó de pedra; 1 cx. c/ penas de 
escrever, obreias e lacre; 16 barris c/ 
69 @ de pregos 

283$380       " Chalupa ingl. 
Marys 

      " Manuel de Sousa 
Resendes 

1 fardo c/ 10 peças de baetão c/ 590 
c.os; 1 fardo c/ 10 peças de pano 
ordinário c/ 160 c.os; 1 fardo c/ 3 
peças de pano fino c/ 160 c.os; 7 peças 
de pano ordinário c/ 340 c.os; 1 fardo 
c/ 2 peças de pano fino c/ 110 c.os; 8 
peças de pano ordinário c/ 410 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de pano ordinário c/ 
470 c.os; 1 fardo c/ 1 peça de pano 
ordinário c/ 68 c.os; 5 peças de pano 
entrefino c/ 280 c.os; 2 peças de pano 
fino c/ 53 c.os 

440$580       "       " 

      "       " 1 baú c/ 12 peças de lila preta; 12 
peças de durante; 3 peças de ganga 
preta 

40$500       " Escuna ingl. 
Nassau 

15 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ 1 lâmpada, 1 cafeteira, 2 
pentes para cavalos; 1 cx. c/ arreios 
para carrinho; 2 embrulhos c/ 2 rodas 
de carrinho; 1 cx. c/ sementes; 1 barril 
c/ ervilhas peladas; 1 embrulho c/ 6 
vassouras, 6 escovas; 2 cx.s pequenas 
c/ escabeche; 1 cx. c/ 2 gaiolas, lacre, 
penas e utensílios de escritório; 2 cx.s 
c/ 1 dúzia de cadeiras; 1 embrulho c/ 1 

51$000       "       " 
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cadeira para escrever e 5 peças de 
toalhas adamascadas; 1 barril c/ 1 
(tamborinho) 

      "        " 8 embrulhos c/ 15 cadeiras de 
palhinha; 1 quarto c/ 14 almudes de 
cerveja; 4 cestos c/ 12 alqueires de 
batatas; 1 quarto c/ 4 vasos de pó de 
pedra; 1 panela de ferro grande; 12 
caixotes c/ vidros; 41 barras de ferro c/ 
18 quintais 

45$780 Bristol Escuna ingl. Três 
Amigos 

      "       " 1 fardo c/ 22 peças de durante; 4 peças 
de durante escarlate; 2 peças de cetim 
de lã; 2 peças de baetilha azul c/ 96 
c.os; 5 peças de pano ordinário c/ 120 
c.os; 9 peças de pano azul mais que 
ordinário c/ 220 c.os; 1 embrulho c/ 12 
dúzias de meias de lã; 1 embrulho c/ 
10 dúzias de pares de meias de 
algodão; 1 cx. c/ mostarda; 1 cx. c/ 34 
peças de chita; 1 cx. c/ 10 peças de 
panino, 7 de esguião, 9 de toalhas e 
guardanapos adamascados, 1 de 
holanda, 2 cortes de vestidos de chita; 
1 fardinho c/ 2 peças de fita preta; 20 
cortes de vestias de casimira, 2 libras 
de alfinetes, 500 agulhas, 3 peças de 
escomilha, 100 cortes de casimira para 
vestes; 1 fardinho c/ 2 peças de pano 
fino c/ 60 c.os; 2 peças de casimira c/ 
50 c.os; 50 cestos c/ 50 grosas de 
garrafas; 12 garrafões; 1 roda de chapa 
de chumbo c/ 20 ; 2 cestas c/ 6 dúzias 
de garrafas de cerveja; 1 embrulho c/ 
12 escovas para lavar casas; 1 
máquina para engomar roupa; 1 cesto 
c/ betume para botas; 1 cesto c/ sal; 1 
barril e 4 jarras c/ azeite de peixe c/ 5 
almudes; 6 quartos c/ loiça de pó de 
pedra; 7 moios de carvão de pedra; 2 
barris de arenques; 16 barris de loiça 
de pó de pedra; 14 barris c/ 76 @ de 
pregos; 2 cestos c/ queijos c/ 6 @ 

511$416       " Escuna ingl. John 
& William 

      "       " 38 barris de azeite de peixe c/ 325 
almudes; 5 barris de azeite doce c/ 100 
almudes 

450$000 Gibraltar Chalupa amer. 
Commodore 
Patterson 

16 Dez. André Quental 1 cx. c/ 2 lanternas para sege 1$200 Londres Escuna ingl. 
Nassau 

17 Dez. Francisco 
Joaquim Martins 
Santos 

1 pequena cx. c/ 12 dúzias de 
garrafinhas de vidro 

2$100       " Escuna ingl. 
Maria 

29 Dez. George Nesbit 1 canastra de loiça de pó de pedra, 1 
selim 

7$500 Bristol Escuna ingl. 
(Cygnet) 

30 Dez. Diogo Cockburn 34 barris c/ pregos c/ 113 @ 27$120 Londres Escuna ingl. 
Maria 

      "       " 1 cx. c/ 1 figura de gesso; 1 cx. c/ 2 
dúzias de pares de meias de algodão, 6 
pares de meias de seda, e 10 c.os de 
sarja de seda; 2 baús c/ livros em 
branco para escritório; 1 quarto c/ 
xícaras e pires de pó de pedra 

38$700      " Chalupa ingl. 
Marys 
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      "       " 1 cx. pequena c/ 6 peças de filó 10$200       " Escuna ingl. 
Duque de York 

      " Guilherme 
Harding Read 

10 barris c/ 53 @ e meia de pregos 13$840       " Escuna ingl. Jane

      " Henrique Walker 1 cx. c/ 1 chapéu e 1 par de sapatos 1$500       "       " 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1  cx. c/ 1 piano forte 48$000       " Escuna ingl. 
Nassau 

      " Diogo Cockburn 6 barris c/ pregos c/ 58 @ 13$920       " Chalupa ingl 
Mary 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 2 dos Direitos Reais, 1818. 
 

QUADRO XX 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1819 

 
Data Despachante Artigos 10 % Origem Navio 

6 Fev. João Carlos 
Scholtz 

456 bandas de ferro c/ 146 quintais 
(ferro norueguês ou sueco) 

58$400 Noruega Chalupa sueca 
Neptunus 

19 Fev. Thomaz Hickling 
& C.ia 

60.000 pés de tabuado de pinho; 150 
caixotes de bacalhau c/ 304 @; 5 
caixotes de velas de sebo c/ 5 @; 7 
pequenos caixotes c/ 250 arenques 

140$350 Portland Escuna amer. 
Rabitt 

1 Mar.       " 20.000 pés de tabuado de pinho; 3.000 
pés de carvalho; 400 aduelas de 
barrica; 5 barricas de genebra de 
muito má qualidade 

58$200 Bath  Escuna amer. 
Henry 

10 Mar.       " 51 barris de bolacha c/ 118 @; 24 
barris de farinha c/ 147 @ 

21$510 Newbury (via 
Terceira) 

Brigue escuna 
amer. Quatro 
Irmãos 

14 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

139 barris de arenques; 26 barrilinhos 
de salmão; 7 peças de meia lona; 3 
peças de meia lona ordinária; 4 peças 
de cabos c/ 8 @; 36 barras de ferro c/ 
44 @; 350 pés de pinho; 550 pés de 
carvalho; 29 pequenos paus 

60$775 Stavenger 
(Noruega) 

Chalupa sueca 
Sandwegen 

3 Jun. António Vaz 
Teixeira 

1 saca c/ 1 @ e 20 libras de algodão 
em rama; 2 barricas c/ 15 @ de açúcar 
branco; 1 barrica c/ 9 @ de açúcar 
mascavado 

9$048 Pernambuco Ber.m port. 
Duque da 
Victoria 

      " P.e Francisco 
Garcia de 
Abranches 

1 barrica e 3 caras de açúcar branco c/ 
6 @ 

2$600       "       " 

4 Jun. Francisco 
Machado 
Ferreira 

1 saca c/ 6 @ de arroz; 2 meias caras 
de açúcar c/ 1 @ e meia 

1$176       "       " 

5 Jun. Rodrigo Cabral 6 meios de sola; 1 saca c/ 1 @ e 8 
libras de algodão em rama 

1$680       "       " 

7 Jun. José de Almeida 2 caras de açúcar c/ 2 @ 1$000       "       " 
      " António Rebelo 

de Carvalho 
1 pipa de aguardente c/ 15 almudes 5$400       "       " 

      " Luís Bernardo de 
Sousa Estrela 

5 meios de sola; 1 barrica c/ 6 @ de 
açúcar branco 

3$000       "       " 

8 Jun. João Botelho 
Neves 

2 cx.s , 1 barrica e 5 caras de açúcar 
branco c/ 18 @; 24 barricas e 2 cx.s de 
açúcar mascavado c/ 318 @; 11 peles 
de veado; 16 meios de sola 

113$050       "       " 

      " João José 
Tavares 

400 vaquetas 40$000       "       " 

      " P.e Fr, António 3 caras de açúcar c/ 3 @ e meia 1$400       "       " 
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Xavier 
      " Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 fecho c/ 9 @ de açúcar; 1 saca c/ 2 
@ de café 

4$624       "       " 

9 Jun. Vicente José 
Borges 

1 barrica de açúcar branco c/ 9 @; 1 
saca c/ 1 @ de café 

4$112       "       " 

      " António de Lima 7 barricas c/ 53 @ de açúcar branco; 7 
barricas de açúcar mascavado c/ 55 @ 

32$200       "       " 

      " Manuel José da 
Silveira 

20 barricas c/ 146 @ de açúcar 
branco; 10 barricas de açúcar 
mascavado c/ 79 @ 

74$200       "       " 

11 Jun. Luís António de 
Almeida 

20 meios de sola; 1 barrica c/ 7 @ de 
açúcar branco 

5$200       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

30 barricas c/ 232 @ de açúcar 
mascavado; 20 caras de açúcar c/ 20 
@; 36 barricas e 23 caras de açúcar 
branco c/ 281 @; 5 barricas c/ 32 @ e 
meia de açúcar mascavado; 687 meios 
de sola; 606 peles de cabra; 3 
embrulhos c/ 2 @ de algodão 

241$876       "       " 

      " António Melo 
Pereira 

6 meios de sola; 2 caras de açúcar 
branco c/ 2 @ 

1$520       "       " 

      " Caetano de Melo 
Tavares 

10 barricas e 7 caras de açúcar c/ 86 
@; 1 caixote c/ 5 @ de açúcar; 10 
barricas c/ 83 @ de açúcar mascavado; 
14 vaquetas 

55$300       "       " 

      " P.e João José de 
Medeiros Galvão 

2 barricas e 7 caras de açúcar c/ 22 @; 
6 barricas c/ 37 @ de açúcar 
mascavado; 1barril c/ 1 almude de 
mel; 1 barrica c/ 4 @ de farinha de 
pau; 289 meios de sola; 200 peles de 
cabra; 1 preto de nome António e 2 
pretas ambas de nome Maria 

87$096       "       " 

12 Jun. António de 
Sousa Raposo 

34 meios de sola; 8 meias caras de 
açúcar c/ 5 @ 

6$080       "       " 

       " José Francisco 
das Neves 

2 barricas c/ 11 @ e meia de açúcar 
branco 

4$600       "       " 

14 Jun. Manuel de Sousa 
Simas 

1 cara c/ 1 @ de açúcar; 2 meios de 
sola 

$640       "       " 

      " José Francisco da 
Costa 

5 barricas c/ 40 @ e meia de açúcar 
mascavado; 13 caras de açúcar branco 
c/ 10 @; 118 meios de sola 

26$260       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

2 cunhetes c/ 18 @ de doce; 3 surrões 
c/ 41 @ de arroz 

15$456       "       " 

      " João Rebelo 
Moniz 

19 barricas e 25 caras e meias caras de 
açúcar c/ 161 @; 5 barricas c/ 43 @ de 
mascavado; 487 meios de sola; 6 peles 
de cabra; 14 eixos de carro; 327 
aguilhadas 

142$640       "       " 

      " Manuel José de 
França 

2 caras c/ 2 @ de açúcar branco $800       "       " 

      " João José da 
Costa Benevides 

6 meios de sola; 12 peles de cabra; 2 
caras de açúcar c/ 2 @ 

1$880       "       " 

      " Francisco de 
Benevides Falcão 

27 peles de cabra; 10 meios de sola; 3 
eixos de carro; 1 embrulho c/ 25 libras 
de algodão em caroço 

3$090       "       " 

15 Jun. António Borges 
Botelho 

4 eixos de carro; 24 meios de vaqueta; 
7 peles de cabra; 1 cara de açúcar c/ 1 

4$090       "       " 
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@ 
      " João Carvalho 

Botelho 
1 barrica c/ 8 @ de açúcar mascavado; 
1 barrica c/ 7 @ de açúcar branco 

4$400       "       " 

17 Jun. Manuel António 
da Silva 

1 barrica c/ 6 @ de açúcar branco 2$400       "       " 

      " Manuel José da 
Silveira 

400 peles de cabra; 1 cx., 1 barrica e 1 
cara de açúcar branco c/ 78 @ e meia; 
1 cx. c/ 49 @ de açúcar mascavado 

53$200       "       " 

      " Custódio José 
Borges 

51 meios barris, 4 cx.s e 13 caras de 
açúcar branco c/ 398 @; 41 barricas c/ 
32 @ de açúcar mascavado; 9 pipas de 
aguardente c/ 48 almudes; 530 meios 
de sola; 2.770 cocos; 279 varas de 
barco; 44 eixos de carro; 9 pipas c/ 75 
almudes de azeite de peixe 

451$680       "       " 

      " António Joaquim 3 barricas c/ 20 @ de açúcar branco 8$000       "       " 
      " Maria de Teves 25 meios de sola 3$000       "       " 
      " João José 

Tavares de 
Medeiros 

2 barricas c/ 15 @ e meia de açúcar 
branco; 1 saca c/ 1 @ de café 

6$712       "       " 

      " José Gomes 20 meios de sola 2$400       "       " 
19 Jun. Mariana 

Apolinária 
47 meios de sola 5$640       "       " 

21 Jun. José Joaquim de 
Mendonça 

6 meios de sola; 1 cara c/ 1 @ de 
açúcar branco; 1 saca c/ 1 @ e 11 
libras de algodão em rama 

2$152       "       " 

      " António Soares 
Botelho 

243 meios de sola 2$760       "       " 

22 Jun. Manuel José 
Spínola 

4 caras de açúcar c/ 3 @; 1 meio de 
sola; 1 saquinha c/ 6 libras de algodão 

1$464       "       " 

23 Jun. Mateus José 
Pereira 

46 meios de sola 5$520       "       " 

25 Jun. António Lopes 8 meios de vaqueta; 2 meias caras c/ 1 
@ de açúcar 

1$200       "       " 

      " Manuel do 
Nascimento de 
Teves Freitas 

1 barrica, 1 cara e 1 cx. c/ lascas de 
açúcar branco c/ 10 @; 1 barril c/ 1 
almude de mel; 3 barrilinhos c/ meia 
@ de doce; 19 meios de vaqueta 

6$340       "       " 

26 Jun. José Correia da 
Silva 

7 meios de vaqueta; 1 embrulho c/ 10 
peles de cabra 

1$000       "       " 

30 Jun. António José de 
Vasconcelos 

1 cx. c/ 54 @ de açúcar branco 21$600       "       " 

2 Jul. João da Costa 13 barricas c/ 95 @ de açúcar 
mascavado; 13 barricas c/ 99 @ e 
meia de açúcar branco; 30 barricas e 
18 caras de açúcar c / 72 @ e meia; 
300 meios de sola; 7 pipas de 
aguardente c/ 133 almudes 

224$880       "       " 

      " José de Medeiros 27 meios de sola; 11 caras de açúcar c/ 
11 @; 6 meios de sola 

8$360       "        " 

9 Jul. Gil Gago da 
Câmara 

1 barrica c/ 7 @ e meia de açúcar 3$000       "       " 

      " Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso da Costa 

1 pipa c/ 15 almudes e meio de 
aguardente; 2 barricas c/ 15 @ de 
açúcar branco; 2 @ de café 

12$604       "       " 

14 Jul. Thomas Hickling 
& C.ia 

8 barris c/ 48 @ de farinha; 12 barris 
c/ 30 @ de bolacha; 4 barris c/ 24 @ 
de carne de vaca; 2 barris c/ 5 @ de 
manteiga de porco; 4 barris c/ 10 @ de 

237$408 Nova York Escuna din. 
Anfitrite 
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manteiga de vaca; 4 barris c/ "queijos 
absolutamente podres"; 6 cx.s c/ 7 @ e 
meia de velas de sebo; 2 pipas de 
genebra c/ 36 almudes; 2 paus de 
mogno c/ 550 pés; 15 paus de carvalho 
c/ 4.620 pés; 3.500 aduelas de barril; 
80 barricas c/ 280 almudes de azeite 
de peixe; 550 tábuas c/ 14 palmos em 
média; 34 @ de gesso 

16 Jul. António 
Raimundo da 
Silva 

33 cx.s c/ 1.593 @ e meia de açúcar 
branco; 14 cx.c / 690 @ de açúcar 
mascavado; 50 pipas de aguardente c/ 
950 almudes; 1.960 meios de sola; 12 
tábuas de amarelo de costado; 1.067 
aguilhadas; 117 eixos de carro; 16 
barris c/ 80 almudes de mel; 2.000 
cocos de comer 

1:432$900 Pernambuco Ber.m Duque da 
Victoria 

17 Jul. Nicolau Maria 
Raposo do 
Amaral 

8 barricas de açúcar branco c/ 61 @; 
25 meios de vaquetas 

26$900       "       " 

26 Jul. António Xavier 
de Medeiros 

2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       "       " 

11 Ago. José Manuel da 
Silva 

2 caras de açúcar c/ 2 @ $800       " Ber.m port. 
Triunfo do Mar 

12 Ago. José Francisco da 
Costa 

6 caras de açúcar c/ 6 @; 1 barrica e 4 
almudes de aguardente 

3$880       "       " 

13 Ago. Rosa Caetana 6 caras c/ 7 @ de açúcar 2$800       "       " 
      " António Soares 

Botelho 
2 fechos c/ 14 @ de açúcar branco; 1 
embrulho c/ @ e meia de algodão em 
rama 

6$752       "       " 

      " Luís Caetano 
Tavares 

1 embrulho c/ 1 @ de algodão $768       "       " 

      " António Joaquim 
Ramos 

10 barricas e 1 lasca de açúcar branco 
c/ 83 @; 8 barricas de açúcar c/ 66 @; 
24 caixotinhos c/ doce c/ 4 @ e meia; 
4 sacas c/ 18 @ de farinha de pau; 60 
meios de sola; 120 varas ou 
aguilhadas; 6 chaprões de vinhático c/ 
18 tábuas 

76$712       "       " 

17 Ago. Alf.s Manuel 
Nunes Bago de 
Arruda 

1 caixote c/ 4 @ de açúcar branco; 1 
embrulho c/ 1 @ e meia de algodão 
em rama; 12 meios de sola 

4$792       "       " 

18 Ago. José de Medeiros 100 meios de sola; 4 caras de açúcar c/ 
4 @ e meia 

13$800       "       " 

      " João Nunes Felix 1 saca c/ 6 @ de arroz; 2 caras de 
açúcar branco c/ 3 @ 

1$776       "       " 

      " Joaquim Soares 
Botelho 

2 cunhetes c/ 6 @ de açúcar branco; 6 
caras de açúcar c/ 6 @; 13 meios de 
sola 

7$040       "       " 

      " Bonifácio José 
Pacheco 

4 cx.s c/ 190 @ de açúcar mascavado; 
200 meios de sola; 6 peles de veado; 2 
barris e 2 meias caras de açúcar 
branco c/ 8 @; 2 barris c/ 12 almudes 
de mel; 1 saca c/ 4 @ de arroz 

74$874       "       " 

19 Ago. José de Sousa 
Velho 

3 caras de açúcar c/ 2 @ e meia 1$000       "       " 

      " João Carvalho 
Botelho 

9 caras de açúcar c/ 9 @ 3$600       "       " 

      " Alf.s José 
Francisco do 

10 caras de açúcar c/ 10 @ 4$000       "       " 
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Rego 
      " António José 

Vasconcelos 
3 quartolas de aguardente branca e 1 
de cana c/ 38 almudes; 1 barril c/ 2 
almudes de mel; 1 fecho c/ 8 @ e 8 
libras de açúcar branco; 20 meios de 
sola 

17$220       "       " 

      " José Jacinto de 
Medeiros 

2 barricas c/ 8 @ e 8 libras de açúcar 
branco; 6 barris c/ 27 almudes de mel 

6$540       "       " 

20 Ago. João Jacinto 
Carneiro 

68 meios de sola; 2 caras c/ 1@ e meia 
de açúcar 

8$760       "       " 

21 Ago. Nicolau Maria 
Raposo do 
Amaral 

25 meios de sola 3$000       "       " 

      " Manuel José de 
Sousa Medeiros 

1 caixote c/ 1 @ e meia de açúcar 
branco 

$600       "       " 

      " Maria de Teves 12 meios de sola 1$440       "       " 
      " Manuel António 

da Silva 
1 barrica c/ 8 @ de açúcar branco; 1 
barrica de açúcar mascavado c/ 4 @ 

4$000       "             " 

23 Ago. João José 
Tavares 

2 fechos c/ 9 @ e meia de açúcar 
branco; 1 saca c/ 4 @ e meia de 
farinha de pau 

3$908       "       " 

27 Ago. António Raposo 206 meios de sola 24$720       "       " 
      " Francisco 

Machado 
Ferreira 

11 meios de sola 1$320       "       " 

      " Manuel José da 
Silva 

12 meios de sola 1$440       "       " 

      " Francisco de 
Oliveira Caseiro 

5 meios de vaquetas $500       "      " 

      " António Correia 
de Oliveira 

5 meios de sola $600       "       " 

      " Manuel Rio 2 fechos c/ 14 @ de açúcar branco; 1 
saca c/ 4 @ e meia de farinha de pau 

5$708       "       " 

      " Lourenço 
Martins 

26 meios de sola 3$120       "       " 

      " José Duarte 
Remy 

12 rolos de madeira de candara; 1 
fecho e 4 caras de açúcar branco c/ 10 
@ 

6$880       "       " 

      " Luís António de 
Almeida 

14 meios de sola 1$680       "       " 

      " José Jacinto de 
Medeiros 

23 barricas de açúcar branco; 9 
barricas c/ 76 @ de açúcar mascavado; 
5 pipas e 2 barricas c/ 102 almudes de 
aguardente de cana; 5 caras de açúcar 
c/ 5 @; 315 meios de sola; 360 varas 
ou aguilhadas; 12 eixos de carro; 1 
saca c/ 1 @ e 12 libras de algodão em 
rama 

175$816       "       " 

      " José Tavares da 
Câmara 

4 caras e 2 lascas c/ 4 @ de açúcar 1$600       "       " 

      " José Bento de 
Lima 

10 barricas de açúcar branco c/ 80 @ e 
meia; 38 pipas c/ 722 almudes de 
aguardente de cana; 2 cx.s e 24 caras 
de açúcar c/ 116 @ 

338$520       "       " 

28 Ago. José Bento de 
Lima 

7 paus 4$000       "       " 

      " Domingos 
Fernandes 

1.000 vaquetas; 5 cx.s c/ 271 @ de 
açúcar branco; 3 cx.s c/ 109 @ de 
açúcar mascavado; 1 surrão c/ 7 @ e 

324$864       "       " 
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meia de arroz; 2 caras c/ 2 @ de 
açúcar branco; 3 pipas e 1 barril c/ 62 
almudes de aguardente; 449 meios de 
sola; 8 peles de cabra; 16 eixos de 
carro; 1 embrulho c/ 16 libras de 
algodão em rama; 1 barrica c/ 3 @ de 
açúcar branco 

30 Ago. Manuel Raposo 
Ferreira 

40 meios de sola 4$800       "       " 

      " António Ferreira 
do Rego 

17 meios de sola 2$040       "       " 

      " António 
Machado 

3 caras c/ 3 @ e meia de açúcar 
branco; 4 meios de sola 

1$880       "       " 

      " Leonor Cândida 12 tábuas de costado em 8 pranchões; 
5 meios de sola 

7$800       "       " 

2 Set. P.e António 
Francisco de 
Melo 

74 meios de sola 8$880       "       " 

      " António João 
Feijó 

32 meios de sola; 28 barris de mel c/ 
126 almudes; 6 eixos de carro 

20$880       "       " 

      " Manuel Tavares 
de Melo 

11 meios de sola 1$320       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

225 bandas de ferro c/ 348 @ e meia; 
14 barris c/ 76 @ de pregos 

47$110 Nova York Escuna din. 
Anfitrite 

4 Set. Francisco 
Bernardes Moniz 

3 eixos de carro $960 Pernambuco Ber.m port. 
Triunfo do Mar 

      " Francisco José 
Jácome 

1 barrica c/ 6 @ e meia de açúcar 
branco; 1 barrica c/ 7 @ e meia de 
açúcar mascavado; 48 meios de sola; 
17 varas ou aguilhadas 

10$300       "       " 

      " Ana Maria de 
Benevides 

2 meios de sola; 16 varas ou 
aguilhadas 

$560       "       " 

6 Set. José do Rego 
Couto 

112 meios de sola 13$440       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

2 cx.s , 13 fechos e 28 caras, 5 meias 
caras e 11 lascas de açúcar branco c/ 
323 @ e meia; 7 fechos de açúcar 
mascavado c/ 73 @; 4 surrões e 8 
sacos c/ 130 @ de arroz; 2 ancorotes 
c/ 5 almudes de mel 

157$080       "       " 

11 Set. José Bento de 
Lima 

1.400 cocos de comer 2$800       "       " 

      " José Jacinto de 
Medeiros 

7 meios de sola $840       "       " 

      " António 
Rodrigues da Paz 

7 barricas c/ 53 @ de açúcar branco; 
210 meios de sola; 550 vaquetas; 330 
meios de sola; 12 eixos de carro 

134$440       " Ber.m port. 
Duque da 
Victoria 

24 Set. José Bento de 
Lima 

4 cx.s c/ 169 @ de açúcar branco 67$600       " Ber.m port. 
Triunfo do Mar 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

23 cx.s e 9 meias cx.s c/ 439 @ de 
açúcar branco; 14 cx.s e 9 meias cx.s 
c/ 949 @ e meia de açúcar mascavado 

365$700       "       " 

7 Out. Des.or Vicente 
José Ferreira 
Cardoso da Costa 

1 barrica c/ 8 @ de açúcar branco; 1 
barrica c/ 7 @ e meia de açúcar 
mascavado; 2 sacas c/ 10 @ de arroz 

5$660       "       " 

8 Out. João Botelho 
Neves 

1 cx. e 3 fechos de açúcar branco c/ 
112 @; 2 cx.s e 1 fecho de açúcar 
mascavado c/ 120 @ e meia 

70$700       "       " 

2 Nov. Atónio Inácio 140 varas ou aguilhadas; 1 cara c/ 1 @ 3$200       "       " 
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Margarida 
Xavier 

de açúcar 

3 Nov. João Jacinto de 
Melo 

2 taças de mesa em pedra mármore; 2 
cabriolés usados e 3 pequenos 
realejos; 1 cx. c/ livros em branco; 2 
cx.s c/ 17 peças de gala preta c/ 1.420 
c.os; 1 fardo c/ 3 peças de pano cor 
comum c/ 86 c.os; 1 cx. c/ 24 cardas 1 
barril c/ pedras de ferir; 6 barris de 
nozes; 14 barris c/ 25 @ de manteiga; 
100 garrafas de 10 canadas; 200 
garrafas menores; 1 cx. c/ 24 armações 
de guarda-sóis; 1 lastro de pedra de cal

174$322 Havre de 
Grace 

Galeota fr. 
Amable 
Henriette 

4 Nov. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 surrão c/ 15 @ de arroz 1$440 Pernambuco Ber.m port. 
Triunfo do Mar 

14 Dez. Cap.m José 
Bento de Lima 

1 cx. açúcar branco c/ 45 @ 18$000       "       " 

22 Dez. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

40 pipas de aguardente de cana c/ 760 
almudes 

273$600       " (via 
Madeira) 

Escuna port. 
Estrela 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 105 dos Direitos Reais dos 10%, 1819. 
 

QUADRO XXI 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1819 

 
Data Despachante Artigos 15 % Origem Navio 

4 Jan. Henrique 
Mordant 

Vários volumes c/ móveis e utensílios 
de sua casa, tudo já usado 

75$000 Londres Escuna ingl. Jane

      " Diogo Leslie 2 cestos c/ 3 dúzias de garrafas de 
cerveja 

1$080       "       " 

9 Jan. Ivens & Burnett 1 caixote c/ 36 chapéus redondos; 1 
caixote c/ 3 pares de botas e 6 de 
sapatos; 1 caixote c/ sementes; 1 
caixote c/ 3 colchas de algodão, 1 
lenço de filÓ e 2 xales de seda e 4 de 
casimira; 3 serpentinas de casquinha; 
1 caixote c/ 2 açucareiros, 1 aguador, 
mapas; 1 barril c/ 6 @ de chumbo para 
caça; 1 caixote c/ 2 peças de esguião, 
3 de panino, 3 barretinas e 2 toucados; 
1 embrulho c/ 12 vassouras e 7 
escovas; 1 caixote c/ 1 jarra c/ uvas de 
Corinto; 1 caixote c/ conserva e 
escabeche; 1 caixote c/ 12 enxós; 1 
caixote c/ conservas; 8 barris c/ tintas; 
6 cestos c/ 6 bilhas de óleo de linhaça 
c/ 5 almudes; 29 barris c/ 158 @ de 
pregos; 1 caixote c/ anzóis e arame; 1 
cesto c/ 1 queijo c/ 1 @; 1 canastra c/ 
doce de conserva; 1 caixote c/ 8 @ de 
velas de sebo; 1 canastra c/ 4 
presuntos, 12 frascos de azeite para 
salada; 2 boiões c/ escabeche 

145$332 Londres Escuna ingl. 
Nassau 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

1 pipa de genebra c/ 18 almudes 25$920 Londres Escuna ingl. Jane

12 Jan. Diogo Leslie 38 caixotes c/ 5.000 vidros de meia 
folha; 12 caixotes c/ 500 vidros de 
folha; 6 quartos c/ garrafas e copos de 

172$000 Plymouth Chalupa ingl. 
Commecial 
Packet 
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vidro branco 
18 Jan. Henrique Walker 3 barris c/ 6@ de manteiga 1$728 Londres Chalupa ingl. 

Two Brothers 
      " Isabel Correia 10 moios de batata 9$000       "       " 
21 Jan. Diogo Cockburn 715 cestos c/ 24 moios de batata 21$600 Bristol Escuna ingl. 

Cygnet 
      " Diogo Wilson 4 barris de manteiga c/ 8 @ 2$304 Londres Chalupa ingl. 

Aurora 
      " Thomaz Hickling 

& C.ia 
599 bandas de ferro c/ 708 @ 106$200 Gibraltar Chalupa amer. 

Comodoro 
Paterson 

      "       " 536 bandas de ferro c/ 936 @; 30 
molhos c/ duzentos arcos de ferro para 
tonel 

147$600 Bristol Escuna ingl. John 
& William 

      " Diogo Wilson 4 barris de manteiga c/ 8 @ 2$304 Terra Nova Chalupa ingl. 
Elizabeth & 
Sarah 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

599 bandas de ferro c/ 708 @ 106$200 Gibraltar  Comodoro 
Paterson 

26 Jan. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira & C.ia 

712 quintais e meio de bacalhau 342$000 Bristol Escuna ingl. Joh 
& William 

      "       " 7 barris c/ 57 @ de pregos; 1 cx. c/ 
120 vidros de folha (só 29 inteiros) 

14$362 Londres Chalupa ingl. 
Aurora 

30 Jan. Ivens & Burnett 214 molhos de arcos de ferro para pipa 
c/ 2.140 arcos; 1 barril c/ 2 @ de 
pregos para os arcos de pipa 

39$000       " Escuna ingl. 
Maria 

      "       " 1 cx. c/ 6 peças de saeta; 2 peças de 
camelão c/ 80 c.os 

8$640       " Escuna ingl. 
Nassau 

4 Fev. Guilherme 
Brander Sénior 

1 barril c/ 72 pares de sapatos 
ordinários 

8$640 Plymouth Escuna ingl. 
Barbara & Ana 

6 Fev.  George Nesbit 3 sacos c/ 12 @ de pregos 2$880 Greenock Escuna ingl. 
Friendship 

19 Fev. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 9 peças de baeta c/ 498 c.os; 
1 fardo c/ 4 peças de baetão c/ 192 
c.os 

49$932 Liverpool Escuna ingl. 
Friends 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 baú c/ 50 guarda-sóis ordinários 
cobertos de panino e 3 canastras de 
loiça de pó de pedra ordinária 

20$250       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

2 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
barril de arenques; 1 cx. c/ 12 gravatas 
de lã e 48 pares de meias curtas  de 
algodão para botas; 25 alqueires de 
carvão de pedra 

13$125       "       " 

20 Fev. Diogo Leslie 2 canastras c/ loiça de pó de pedra 
ordinária; 29 moios de 40 alqueires de 
carvão de pedra; 5 moios de batata; 3 
cascos c/ alvaiade e 62 barris maiores 
e 11 menores c/ tintas; 1 caixote c/ 
ferragens; 1 caixote c/ 6 sacos c/ 26 @ 
de pregos; 1 barrica c/ óleo de linhaça 
c/ 3 almudes; 2 rolos c/ chumbo em 
chapa c/ 43 @; 1 embrulho c/ verga de 
ferro; 2 caixotes c/ 4 @ de manteiga; 
16 pequenos barris de arenques 

87$138 Newcastle Chalupa ingl. 
Tyne 

4 Mar. Francisco 
Joaquim Martins 
dos Santos 

6 meias canastras de loiça de pó de 
pedra 

12$000 Londres Escuna ingl. Jane

10 Mar. Henry Mordant 1 carrinho 18$000       " Escuna ingl. 
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Clavering Nassau 
      " Henrique Walker 1 cx. c/ 2 peças de pano rei, 3 de 

panino, 2 de escórcia, 8 de musselina, 
4 de chita, 6 mantas de lã, 12 pares de 
meias de algodão 

18$000       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

1 pequena cx. c/ meia dúzia de pares 
de meias de seda, 1 duzia de algodão e 
um bocado de fazenda de crina de 
cavalo para coberta de canapé 

4$500       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

6 cestos c/ 6 @ de queijos 1$728       "       " 

13 Mar. Henrique Walker 10 peças de lila e 10 meias peças de 
lila 

27$000       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ 2 gaiolas 1$200       "       " 

      " João Martins 
Cardoso 

1 cx. c/ 12 peças de durante; 30 peças 
de bombazina 

53$400       "       " 

17 Mar. Manuel Pacheco 1 cx. c/ 12 grosas de dedais de latão e 
2 @ de arame; 3 barris c/ pregos c/ 36 
@ 

19$140       "       " 

      " Thomaz Blunt 1 fardo c/ 2 peças de pano fino azul c/ 
50 c.os; 2 peças de pano mais que 
ordinário c/ 51 c.os; 2 peças de 
casimira c/ 40 c.os; 4 canastras e 3 
barris c/ loiça de pó de pedra; 1 quarto 
c/ 6 dúzias de chapéus redondos de 
pêlo falso; 72 frigideiras de ferro e 24 
chocolateiras; 450 panelas de ferro c/ 
136 @ 

110$562 Liverpool Chalupa ingl. 
William & Henry

18 Mar. João Leocádio 
Vieira 

1 baú c/ 2 peças de casimira c/ 62 c.os; 
3 peças de bretanha, 1 de linho, 2 de 
cassa, 1 de chita, 2 lenços de morim, 2 
lenços de metim, 5 dúzias de meias de 
algodão, 6 peles de cordovão, 2 dúzias 
de luvas de camurça e pelúcia e 1 
chapéu de palhinha; 1 baú c/ 38 peças 
de chita, 12 de merlim, 1 de guingão, 
1 baú c/ 18 peças de morim, 7 de 
guingão, 12 peças de lenços de cassa e 
10 resmas de papel; 3 cestos c/ 5 @ de 
queijos 

120$540 Londres Chalupa ingl. 
Thomaz & Judith

      " Henrique 
Mordant 
Clavering 

1 cx. c/ instrumentos de matemática; 1 
cx. c/ 2 selins e vários arreios; 1 
pequeno barril c/ meia @ de manteiga; 
1 cx. pequena c/ sementes e 
medicamentos para cavalos 

30$744       "       " 

      " P.e Guardião do 
Convento de Vila 
Franca 

1 fardo c/ 9 peças de pano preto 
grosso c/ 268 c.os 

24$120       "       " 

      " Henrique Walker 1 cx. c/ 4 peças de casimira c/ 90 c.os 13$500       "       " 
20 Mar. Thomaz Blunt 2 canastras de loiça de pó de pedra; 1 

c x. c/ 9 dúzias de pares de meias de 
algodão, 4 dúzias de luvas de laias, 10 
dúzias de peças de cadarço de linho, 2 
libras de retrós, 6 lenços de seda preta, 
1 peça de escomilha, 6 peças de 
bombazina, 12 peças de cassa, 6 de 
escórcia, 4 de panino e 4 peças de 
metim e sementes; 1 peça de pano fino 

109$200       "       " 
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c/ 50 c.os; 1 c x. c/ 13 dúzias de limas, 
4 resmas de papel , 32 livros em 
branco, 6 ratoeiras; 1 quarto c/ selins e 
diversas ferragens e bandejas 

      " João José 
Tavares 

1 baú c/ 3 peças de durante azul; 12 
peças de morim, 3 de ganga, 4 de 
cetineta e 24 barretinas de couro 

21$600       "       " 

22 Mar. Guilherme 
Harding Read 

1 cx. c/ uma frasqueira em mogno  c/ 
12 garrafas vazias; 1 canastra c/ 6 
funis para faróis; 3 barris c/ 18 
almudes de cerveja 

20$700      "       " 

23 Mar. Hearsey & 
Irmãos 

1 cx. c/ 14 peças de lindeza, 8 de 
cassa, 4 de panino e 7 xales de 
algodão 

18$000       "       " 

24 Mar. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 baú c/ 26 peças de chita, 1 de fustão, 
1 dúzia de meias de algodão, 4 peças 
de florentina e 1 de guingão; 1 fardo c/ 
1 peça de pano azul superfino c/ 24 
c.os; 2 peças de casimira c/ 36 c.os; 1 
peça de baetilha c/ 60 c.os; 12 peças 
de morim, 7 cobertores; 1 fardo c/ 4 
peças de guingão e 16 de lindeza; 1 
pequeno baú c/ 24 dúzias de facas e 
garfos de cabo branco e osso de 
baleia; 1 baú c/ 8 peças de bombazina, 
2 de belbutina, 3 dúzias de meias de 
algodão, 3 dúzias de peles de 
marroquim,  1 dúzia de pelicas, 10 
peças de cassa, 4 cortes de vestido de 
chita e 28 xales de algodão; 4 peças de 
durante; 1 baú c/ 12 peças de 
bombazina, 3 xales de filó de seda; 1 
baú c/ 4 peças de cetineta, 4 de ganga, 
6 peças de lenços de morim, 10 peças 
de cassa, 1 dúzia de meias de algodão; 
6 peças de durante; 1 baú c/ 54 peças 
de morim; 6 cx.s c/ 266 chapéus 
redondos ordinários, 12 chapéus finos, 
12 barretinas c/ plumas para senhora, 
12 barretinas "em ar de chapéus" para 
senhora 

275$400       " Escuna ingl. 
Nassau 

      "       " 1 cx. c/ 4 pares de castiçais de metal 
amarelo c/ suas tesouras, 2 dúzias de 
chapéus de sol de panino, 2 pares de 
fivelas de mola, 8 dúzias de navalhas; 
12 dúzias de canivetes, 2 bandejas de 
charão e 5 grosas de botões de metal 
branco; 1 baú c/ 5 peças de casimira c/ 
90 c.os; 2 peças de saeta e 1 de 
durante; 1 dúzia de meias de algodão 

31$350       " Chalupa ingl. 
Thomaz & Judith

      " Loureiro & 
Filhos 

2 fardos c/ 500 cobertores de papa 90$000       " Escuna ingl. 
Nassau 

29 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

1 pequena cx. c/ bonecas para modelos 
de modas; 2 cestos e 1 quarto c/ 10 
dúzias de garrafas de cerveja; 1 queijo 
c/ meia @ 

2$094       " Escuna ingl. 
Bedford 

      " João Carlos 
Scholtz 

1 baú c/ 39 peças de chita; 1 baú c/ 40 
peças de cassa; 1 baú c/ 40 peças de 
cassa, 6 de guingão e 5 lenços de 
tabaco; 1 baú c/ 30 peças de cassa, 6 

655$920       "       " 
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lenços de escórcia, 2 de cambraia, 18 
peças de panino de cor e 36 xales de 
algodão; 1 baú c/ 25 peças de panino 
branco e 4 peças de lindeza; 1 cx. c/ 7 
peças de fustão, 2 de riscado de 
colchão, 1 de guardanapos e 2 de 
lindeza; 1 baú c/ 13 peças de seda, 1 
de florentina, 1 de cetineta, 4 dúzias 
de meias de algodão, 3 dúzias de 
meias de seda, 1 dúzia de camisolas de 
lã, 1 dúzia de camisolas de algodão, 1 
peça de meia preta de lã; 1 cx. c/ 62 
peças de panino; 1 cx. c/ 1 peça de 
casimira azul c/ 50 c.os; 2 peças de 
durante; 2 peças de baetilha branca c/ 
40 c.os; 1 cx. c/ 8 peças de pano azul 
ordinário c/ 400 c.os; 1 cx. c/ 12 
gauda-sóis de pano; 1 baú c/ 18 peças 
de metim riscado e de fustão; 1 fardo 
c/ 67 c.os de alcatifa; 1 cx. c/ 12 peças 
de pele de diabo; 3 quartos e 1 cx. c/ 
42 dúzias de chapéus redondos 
grossos e 6 dúzias de chapéus de pêlo 
falso; 14 barris c/ 114 @ de pregos; 1 
cesto c/ 2 dúzias de vassouras, 2 
dúzias de escovas de cavalo, 6 dúzias 
de pincéis, 43 c.os de fazenda de seda 
de cavalo para assentos de cadeiras e 6 
foles; 1 baú c/ 5 dúzias de pele de 
marroquim 

      " Henrique 
Mordant 
Clavering 

1 caixote c/ 1 queijo c/ meia @; 2 
quartos c/ 1 moio de carvão de pedra 

1$044       "       " 

30 Mar. Diogo Leslie 1 fardo c/ 1 peça de pano azul mais 
que ordinário c/ 32 c.os; 5 peças de 
pano ordinário c/ 210 c.os; 1 fardo c/ 
26 peças de chita; 1 fardo c/ 10 peças 
de brim; 1 fardo c/ 44 cobertores 
pequenos de papa; 1 fardo c/ 1 peça de 
baetão c/ 26 c.os; 8 peças de durante; 
24 peças de panino e 2 de ganga; 1 cx. 
c/ 18 chapéus de sol cobertos de 
panino; 1 cx. c/ 20 chapéus redondos 
ordinários; 1 cx. c/ 36 peças de chita 
ordinária; 1 fardo c/ 31 peças de 
bombazina; 1 fardo c/ 3 peças de pano 
ordinário c/ 124 c.os; 2 peças de pano 
ordinário c/ 56 c.os; 1 pequena cx. c/ 2 
dúzias de facas e garfos, 38 dúzias 
penas de lápis, 5.000 agulhas, 6 dúzias 
de canivetes e 14 dúzias de pentes; 1 
fardo c/ 3 peças de belbutina; 1 peça 
de pano azul grosso c/ 30 c.os; 1 
caixote c/ 9 peças de pano de linho, 14 
peças de renda de algodão e 20 peças 
de fita; 1 cx. c/ 29 dúzias de facas e 
garfos; 1 cx. c/ 7 peças de panino, 4 de 
cassa e 3 de cambraia, 8 grosas de 
botões de metal para casaca e 10 de 
botões para vestia; 1 fardo c/ 1 peça de 

355$620 Newcastle Escuna ingl. 
Activa 
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pano preto fino c/ 30 c.os; 3 peças de 
pano azul grosso c/ 80 c.os; 60 cortes 
de vestes de casimira e fustão; 1 cx. c/ 
28 chapéus redondos para menino e 
homem; 1 fardo c/ 24 cobertores 
grandes de papa; 24 cobertores 
pequenos; 1 fardo c/ 3 peças de baetão 
c/ 120 c.os; 1 fardo c/ 6 peças de 
durante; 1 peça de belbutina preta 

1 Abr. António Rebelo 
de Carvalho 

1 cx. c/ 1 piano forte; 1 pequeno baú 
c/ 20 libras de arame 

18$000 Londres Chalupa ingl. 
Thomaz & Judith

      " João Pedro da 
Costa 

1 cx. c/ 40 chapéus redondos 
ordinários 

10$200       " Escuna ingl. 
Nassau 

7 Abr. Diogo Leslie 43 barris c/ tintas diversas 132$000 Newcastle Escuna ingl. 
Activa 

15 Abr. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 7 meias peças de pano 
ordinário c/ 130 c.os; 1 peça de pano 
fino c/ 20 c.os 

21$600 Liverpool Chalupa ingl. 
Two Brothers 

      " João Bernardino 
Pereira 

1 fardo c/ 7 peças de baeta c/ 400 c.os 21$600 Terceira (da 
Inglaterra) 

Iate port. S. José 

      " Manuel de Sousa 
Resendes 

11 barris c/ 132 @ de pregos 31$680 Londres Escuna ingl. 
Nassau 

      " João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 10 peças de pano mais que 
ordinário c/ 200 c.os; 10 peças de 
pano ordinário c/ 230 c.os; 1 fardo c/ 4 
peças de baetão cor comum c/ 188 
c.os 

80$160 Liverpool Chalupa ingl. 
Two Brothers 

16 Abr. Ivens & Burnett 101 cascos de azeite de peixe c/ 680 
almudes; 3 fardos c/ 24 peças de pano 
superfino c/ 586 c.os; 1 cx. c/ 1 barra, 
2 colchões e 2 cabeçais; 2 caixotes c/ 
4 varandas de ferro; 4 canastras c/ 4 
dúzias de garrafas de cerveja; 2 
canastras c/ 4 presuntos c/ 1 @ e meia; 
1 cx. c/ solfa e cordas de arame; 1 
cesto e 1 caixote c/ 10 @ de queijo; 1 
pequeno caixote c/ pó de biscoito; 1 
pequeno fardo c/ "um pouco de papel 
de lixar"; 35 vergalhões de ferro c/ 
144 @; 4 caixotes c/ escabeche, 
molhos, mostarda, azeitonas e tinta 
para botas 

926$370 Londres Chalupa ingl. 
Thomaz & Judith

17 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 pequena cx. c/ 2 barretinas de 
palhinha; 2 canastras c/ 4 dúzias de 
garrafas de cervejas 

1$920       "       " 

20 Abr. Thomaz Hickling 
& C.ia 

25 canastras de garrafas de vidro preto 
vazias; 6 caixotes c/ 600 vidros de 
quarto; 1 cx. c/ 2 meias peças de 
casimira c/ 84 c.os; 1 peça c/ 2 meias 
peças de casimira preta c/ 48 c.os; 2 
meias peças de pano azul e preto 
superfino c/ 57 c.os; 1 peça de alcatifa 
c/ 30 c.os; 7 retalhos de meio pano 
mais que ordinário c/ 150 c.os; 8 
dúzias de meias de lã ordinárias; 2 
peças de esguião e 1 de fustão; 28 
cadeiras; 7 moios de carvão de pedra; 
150 bandas de ferro c/ 45 quintais; 8 
canastras c/ 8 @ de queijo 

166$884 Liverpool Chalupa ingl. 
Two Brothers 

21 Abr. Diogo Leslie 5 cestos c/ 50 dúzias de frasquinhos de 51$210 Newcastle Escuna ingl. 
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betume de lustro para botas; 3 barris c/ 
pregos c/ 14 @; 2 canastras c/ loiça de 
pó de pedra; 7 sacas c/ 100 grosas de 
rolhas de cortiça; 1 saca c/ 8 dúzias de 
escovas para botas; 1 pequena cx. c/ 1 
trem de chá; 25 esteiras e 1 canastra c/ 
15 grosas de garrafões de seis 
canadas; 14 moios de carvão de pedra 

Activa 

22 Abr. João Nesbit 2 barris c/ 11 dúzias de garrafas de 
cerveja; 4 cx.s c/ 200 vidros de folha; 
600 vidros de quarto; 1 cx. c/ anzóis; 1 
fardo c/ 1 tapete; 2 cx.s c/ 12 chapéus 
redondos finos; 1 cx. c/ 1 queijo c/ 
meia @; 1 cx. c/ peças de panino; 1 
cx. c/ obreias, navalhas e escabeche; 3 
bilhas c/ 1 almude de óleo de linhaça; 
1 cx. c/ 7 peças de bombazina, 6 de 
meia de lã, 4 de gorgorão; 1 peça c/ 
114 xales de lã; 1 cx. c/ loiça; 1 cx. c/ 
1 selim; 1 cx. c/ plantas; 1 fardinho c/ 
1 selim; 1 cx. c/ 1 fardinho c/ 120 
peças de ganga; 1 cavalo 

267$534 Londres Escuna ingl. 
Nassau 

21 Jun. Loureiro & 
Filhos 

20 barris c/ pregos c/ 98 @ 23$520       " Escuna ingl. 
Maria 

22 Jun. Thomaz Blunt 2 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
barril c/ diversas ferragens; 1 cx. c/ 1 
peça de casimira c/ 33 c.os; 1 peça de 
fustão; 14 peças de metim branco, 2 
dúzias de lenços, 5 óculos, 2 
termómetros; 1 cx. c/ 2 selins e arreios 
comptetentes 

64$350       " Galeota ingl. 
Maria 

      " Hearsey & 
Irmãos 

1 fardo c/ 17 peças de ganga de cor 39$600       "       " 

      " Henrique Walker 1 cx. c/ 21 dúzias de marroquins e 
carneiros; 1 cx. c/ 8 dúzias de chapéus 
redondos ordinários; 1 cx. c/ 2 cortes 
de vestido, enfeites de senhora 

45$000       "       " 

      " Loureiro & 
Filhos 

1 baú c/ 2 caixinhas de costura; 1 
pequena cx. c/ 12 pares de meias de 
algodão, 1 peça de guingão, 3 peças de 
lenços de tabaco; 1 barrica c/ 6 dúzias 
de garrafas de cerveja 

5$580       "       " 

23 Jun. Guilherme 
Harding Read 

12 barris de carne de vaca c/ 72 @; 1 
cx. c/ 114 pares de sapatos; 1 barril c/ 
17 barretes de couro; 1 fardo c/ 30 
resmas de papel inferior 

39$636 Tenerife Escuna ingl. 
Activa 

      "       " 120 resmas de papel inferior 21$600       "       " 
25 un. João Carlos 

Scholtz 
1 fardo c/ 6 peças de pano ordinário c/ 
261 c.os; 2 peças de pano mais que 
ordinário c/ 72 c.os; 1 peça de 
casimira preta c/ 45 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de baeta c/ 805 c.os; 1 peça de 
baeta escarlate c/ 110 c.os; 1 cx. c/ 38 
peças de bombazina ou lila; 1 peça de 
saeta amarela; 1 cx. c/ 45 peças de 
panino, 45 de cassa, 5 de escórcia, 6 
de belbutina, 1 de meia de lã; 1 cx. c/ 
480 peças de cadarço de lã; 1 cx. c/ 4 
peças e 8 meias peças de metim 

340$613 Londres Galeota ingl. 
Maria 

      " Dr. João Nesbit Livros de medicina em inglês e 1 1$380       "       " 
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caixote c/ jornais; 1 embrulho c/ 1 
vassoura 

      " Simão Keir 3 cx.s c/ 6 milheiros de anzóis, 2 libras 
de arame, 48 ferraduras, 6 dúzias de 
facas e garfos, 2 facas de trinchar; 1 
cx. para facas e garfos; 1 caixote c/ 3 
vidros 

15$150       "       " 

26 Jun. Guilherme 
Brander Jr. 

1 fardo c/ 4 peças de baeta azul c/ 232 
c.os; 2 cx.s c/ 48 chapéus redondos 
entrefinos e 72 grossos para rapaz; 1 
fardo c/ 1 peça de pano preto 
superfino c/ 29 c.os; 2 peças de 
casimira c/ 80 c.os; 1 baú c/ 50 peças 
de escórcia, 12 de panino, 12 xales de 
algodão e 3 dúzias de lenços de 
assoar; 1 baú c/ 12 peças de guingão, 2 
de belbutina, 2 de bombazina, 4 de 
lindeza e 2 de filó de seda 

139$788       "       " 

30 Jun. Henrique 
Mordant 

1 pequena cx. c/ 20 libras de passas $600       "       " 

1 Jul. Henrique Walker 15 barris c/ 28 @ de manteiga 8$064       "       " 
5 Jul. Diogo Cockburn 1 embrulho c/ 2 peças de esguião 

entrefino c/ 40 varas; 2 barris c/ 3 
dúzias de garrafas de cerveja; 1 cesto e 
1 pequena cx. c/ 1 @ de queijo 

4$428       "       " 

8 Jul. Baltasar César 1 pacote c/ uma pá de ferro, 1 caixote 
c/ chapéu de cavaco e 3 de palhinha 
para meninos, 2 xales de lã e 1 dúzia 
de garfos e facas 

1$500       "       " 

13 Jul. Thomaz Hickling 
& C.ia 

2 cx. c/ 12 cadeiras de palhinha, 1 
pacote c/ 1 cavalinho de madeira e 1 
cx. c/ 1 sedeiro, 6 fechaduras c/ 
guarnições amarelas para cómodas 

15$000       " Chalupa ingl. 
Elizabeth & 
Sarah 

19 Jul. João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 13 peças de baeta c/ 850 
c.os 

45$900       "       " 

5 Ago. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 cx. c/ 1 piano forte; 1 caixote c/ 3 
sedeiros para linho; 1 fardo c/ 
encerados pequenos para caixas de 
laranja; 1 baú c/ 42 peças de chitas e 6 
de xales de casimira; 1 fardo c/ 20 
peças de morim , 30 de cassa, 30 de 
lenços de cassa, 24 peças de merlim e 
10 de guingão 

166$800       "       " 

20 Jul. João José 
Tavares 

1 fardo c/ 5 peças de baeta c/ 370 c.os; 
1 baú c/ 16 dúzias de facas e garfos; 6 
dúzias de facas de matar porcos, 12 
dúzias de navalhas, 2 dúzias de 
canivetes, 2 cartas de canivetes para 
penas; 1 cx. c/ 6 sedeiras; 1 cx. c/ 3 
chapéus de castor para meninos, 11 
varas de renda e 1 peça de ganga 

39$780       "       " 

      " António Rebelo 
de Carvalho 

1 cx. c/ 6 peças de morim, 2 de ganga 
de cores, 6 de chita 

12$600       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 6 peças de chita, 6 de baeta 
azul c/ 400 c.os; 1 fardo c/ 5 peças de 
pano entrefino c/ 140 c.os; 8 peças de 
pano ordinário c/ 150 c.os; 1 baú c/ 11 
peças de bombazina e 12 cortes de 
vestidos de cassa; 1 fardo c/ 2 peças 
de alcatifa c/ 180 c.os; 1 fardo c/ 1 

218$040       "       " 
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peça de saeta branca; 30 peças de 
panino, 12 xales de algodão, 2 peças 
de florentina, 2 dúzias de pares de 
luvas de lã,  12 lenços de cassa, 12 
cortes de vestidos de chita, 12 peças 
de lenços de chita, 2 peças de 
belbutina, 8 peças de chita; 1 baú c/ 4 
grosas de navalhas, 3 grosas de 
canivetes e 30 grosas de botões para 
vestes; 1 baú c/ 30 peças de panino e 9 
peças de lenços de cassa; 2 caixotes c/ 
96 chapéus para rapaz e 96 para 
homem; 1 pacote c/ 1 peça de pano 
azul superfino c/ 21 c.os 

      " Des.or João de 
Medeiros Borges 
Amorim 

1 barril c/ 9 @ de chumbo de caça; 1 
barril c/ 4 alqueires de ervilhas; 1 
barril c/ 8 dúzias de garrafas de 
cerveja; 1 celha c/ 3 @ de aço; 1 
caixote c/ 5 vasos de pó de pedra; 1 
caixote c/ 1 barómetro; 1 pacote c/ 1 
peça de baeta azul c/ 66 c.os; 1 baú c/ 
1 peça de casimira preta c/ 27 c.os; 1 
peça de durante azul; 4 peças de meia, 
1 dúzia de caixinhas de licor refinado, 
meia libra de canela, 6 frasquinhos de 
mostarda e 2 resmas de papel 

32$952       "       " 

21 Jul. Luís Francisco 
Cordeiro 

1 fardo c/ 10 peças de baeta azul c/ 
657 c.os; 1 cx. c/ 4 peças de durante 
azul e branco; 24 chapéus para homem 
e 24 para rapaz, 2 peças de bombazina 
e 6 de panino 

53$778       "       " 

23 Jul. João José da 
Silva Loureiro 

1 cx. c/ 1 piano forte 48$000       "       " 

      " João Leocádio 
Vieira 

1 caixote c/ 6 chapéus de palha fina 
para senhora; 1 fardo c/ 8 peças de 
bretanha de linho, 12 de morim, 2 de 
cassa, 7 de lenços, 2 de panino, 6 
marroquins, 8 peles de cordovão, 1 
dúzia de meias de lã, 6 duzias de 
meias de algodão, 4 dúzias de luvas, 8 
peças de guingão e 6 peças de chita; 1 
baú c/ 8 dúzias de meias de lã 

59$700       "       " 

24 Jul. João Jacinto de 
Melo 

1 fardo c/ 42 peças de panino, 4 de 
bombazina, 162 xales de algodão, 48 
peças de chita, 5 peças de xales de 
algodão; 1 baú c/ 8 peças de lenços de 
assoar, 3 peças de xales de algodão, 39 
peças de chita, 8 dúzias de meias de 
algodão para mulher; 1 fardo c/ 16 
peças de merlim, 3 de ganga, 45 xales 
de algodão, 3 dúzias de meias de 
algodão, 39 peças de panino, 7 peças 
de riscado para coletes, 2 cortes de 
vestido de guingão, 19 peças de 
guingão, 1 peça de lenços de tabaco, 2 
peças de lenços de cassa e 21 peças de 
chita; 1 baú c/ 19 xales de cassa 
bordada, 12 peças de merlim, 24 peças 
de algodão, 5 dúzias de lenços de 
cassa, 43 mantas de filó, 60 cortes de 

394$800       "       " 
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vestidos de cassa, 10 peças de cassa e 
12 peças de merlim ou filó de 
salpicos; 1 caixote c/ 6 chapéus de 
pêlo para meninas e 2 para senhora, 1 
de palha para homem; 1 caixote c/ 32 
peças de panino de cores, 6 xales de 
casimira encarnada, 1 peça de lapim; 1 
baú c/ 3 peças de caça, 33 cortes de 
vestidos de cassa, 1 peça de lenços de 
merlim abertos, 1 peça de lenços 
bordados; 3 peças de lenços de três 
pontas, 2 peças de lenços de cassa, 1 
peça de lenços de rapé, dúzia e meia 
de luvas de camurça e pelica, 4 
chapéus de sol de seda para senhora, 5 
peças de merlim preto, 2 peças de filó, 
15 peças de rendas 

27 Jul. Manuel 
Fernandes Jardim 

1 cx. c/ 96 chapéus para homem; 1 
fardo c/ 12 peças de guingão e 12 de 
bombazina 

38$700       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Resendes 

1 cx. c/ 96 chapéus redondos para 
homem; 1 baú c/ 3 dúzias de garrafas 
de cerveja; 1 fardo c/ 12 peças de 
guingão, 12 de lila; 1 pequeno 
caixotinho c/ 1 par de castiçais de 
latão 

39$490       "       " 

5 Ago. Thomaz Hickling 
& C.ia 

26 moios e 48 alqueires de sal de 
Liverpool 

19$296 Dublin Ber.m amer. 
Little Frank 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 fardo c/ 26 peças de morim, 52 
peças de lenços de cassa, 12 peças de 
guingão, 4 peças de merlim; 1 fardo c/ 
12 peças de baeta azul c/ 792 c.os; 1 
cx. c/ 6 peças de bombazina; 6 xales 
de caça, 2 peças de cassa; 1 fardo c/ 6 
cobertores  grandes de papa; 4 peças 
de merlim, 1 peça de metim, 3 de chita 
e 4 de guingão; 1 pacote c/ 1 peça de 
casimira escarlate c/ 20 c.os; 3 fardos 
c/ 30 peças de baeta c/ 2.130 c.os; 1 
peça de baeta cor de rosa c/ 66 c.os; 2 
peças de baetão preto c/ 125 c.os; 1 
cx. c/ 12 chapéus finos redondos para 
homem e 24 ordinários; 1 fardo c/ 24 
tapetes para besta; 1 baú c/ 2 peças de 
casimira c/ 50 c.os; 8 peças de durante 
azul; 2 peças de cetineta, 2 dúzias de 
meias de lã, 2 dúzias de luvas de lã, 6 
peças de morim, 4  carneiras, 13 peças 
de renda, 10 peças de chita; 1 pacote 
c/ 1 peça de casimira mesclada c/ 38 
c.os; 1 fardo c/ 4 peças de droguete 
pano c/ 156 c.os; 328 barras de ferro c/ 
170 quintais; 2 rolos de chumbo c/ 40 
@; 100 barras de chumbo c/ 50 @; 1 
barrica c/ 10 barrilinhos de tintas 

670$098       "       " 

6 Ago. João Leocádio 
Vieira 

2 fardos c/ 20 peças de baeta cor 
comum c/ 1.000 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta c/ 500 c.os; 1 fardo c/ 2 
peças de baetão preto c/ 90 c.os; 1 
peça de casimira verde c/ 26 c.os; 2 

396$465 Londres Chalupa ingl. 
Elizabeth & 
Sarah 



 437

peças de pano ordinário c/ 40 c.os; 3 
peças de pano mais que ordinário c/ 75 
c.os; 1 peça de pano fino c/ 20 c.os; 4 
peças de pano superfino c/ 100 c.os; 1 
fardo c/ 2 peças de baetão preto c/ 100 
c.os; 1 peça de pano ordinário c/ 18 
c.os; 2 peças de pano mais que 
ordinário c/ 48 c.os; 4 peças de pano 
entrefino c/ 80 c.os; 1 fardo c/ 6 peças 
de droguete pano c/ 234 c.os; 1 cx. c/ 
24 chapéus para rapaz e 36 para 
homem; 1 barrica c/ 23 barrilinhos de 
tintas; 1 barrilinho c/ pó para sapatos; 
1 fardo c/ 6 peças de durante, 12 de 
saeta; 10 peças de ganga preta, 6 de 
esguião de algodão, 2 dúzias de meias; 
1 baú c/ 1 peça de casimira preta c/ 22 
c.os; 6 peças de bretanha de linho, 6 
de guingão, 6 peles de cordovão, 6 
peles de marroquim, 12 peças de 
panino e 2 de chita, 2 de fustão e 6 
grosas de botões de metal; 2 barris c/ 
90 @ de pregos; 270 barras de ferro 
em barra e vergalhão c/ 93 quintais e 
meio 

13 Ago. Guilherme 
Harding Read 

12 barris c/ 84 @ de pregos 20$160 Gibraltar Escuna ingl. Flor 
do Mar 

7 Out. Guilherme 
Brander Sénior 

56 barris c/ 330 almudes de azeite de 
peixe 

237$600 Londres Galeota ingl. 
Maria 

4 Nov. Guilherme 
Harding Read 

20 canastras de loiça de pó de pedra; 
106 barrilinhos de tintas; 15 garrafas 
ou botijas c/ 75 canadas de óleo de 
linhaça; 2 pipas c/ 114 chapéus 
redondos grossos; 1 fardo c/ 11 dúzias 
de meias de algodão para homem e 
mulher; 1 fardo c/ 18 xales de 
casimira; 3 peças de casimira c/ 98 
c.os; 1 fardo c/ 25 peças de cassa; 1 
fardo c/ 100 peças de panino; 1 baú c/ 
20 peças de chita e 5 peças de xales de 
algodão 

249$150 Leith Escuna ingl. 
Nancy 

9 Nov.       " 1 fardo c/ 14 dúzias de camisas 
riscadas; 1 fardo c/ 12 dúzias de 
camisas de riscado e 3 peças de 
riscado; 1 fardo c/ 12 dúzias de 
camisas de lã, 3 dúzias de ceroulas de 
lã, 5 dúzias de luvas de lã e 13 dúzias 
de barretes de lã; 1 fardo c/ 144 
arráteis de linha de cores 

82$800 Aberdeen Ber.m ingl. 
Ganges 

10 Nov. Thomaz Blunt 1 cx. c/ 6 xales e 2 mantas de 
casimira; 26 dúzias de peças de 
cadarço de linho estreito, 7 dúzias de 
luvas de pelúcia, 21 dúzias de pares de 
meias de algodão para homem e 
mulher, 1 dúzia de luvas de lã, 5 
dúzias e meia de ferros de plainas, 6 
machados, 5 dúzias e meia de 
escopros, 6 ratoeiras, 12 dúzias de 
colheres de ferro, 3 frigideiras, 3 
dúzias de suspensórios de meia de 

30$900 Londres Escuna ingl. 
Eliza & Jane 
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algodão, 13 grosas de botões pequenos 
de metal, 9 livros em branco, 12 
dúzias de limas, 4 dúzias e meia de 
pelicas, 4 peças de guingão e 2 pares 
de alicates; 1 cx. c/ chapéus de 
palhinha e 1 de castor 

13 Nov. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 baú c/ 16 peças de chita, 12 xales de 
algodão, 2 peças de bombazina, 1 peça 
de metim, 1 peça de fustão, 12 peças 
de lenços de cassa, 2 peças de lenços 
de ramos, 2 peças de panino; 3 peças 
de durante; 1 pacote c/ 4 peças de 
cassa, 10 peças de panino e 6 peças de 
guingão; 1 fardo c/ 6 peças de baeta 
azul c/ 390 c.os; 1 barrica c/ 5 dúzias e 
9 potes de betume de lustro para botas; 
1 cx. c/ peças de saeta verde 

77$460       " Chalupa ingl. 
Elizabeth & 
Sarah 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 pequena cx. c/ 1 queijo c/ 20 
arráteis; 1 cesto c/ 4 cafeteiras de folha 
de flandres 

$600 Bristol Chalupa ingl. 
Anna 

18 Nov. Diogo Leslie 2 barris c/ línguas de vaca c/ 2 @; 4 
barris de manteiga de vaca c/ 6 @ e 
meia; 2 barris e 1 cesto c/ 12 dúzias de 
botijas pequenas c/ lustro para botas; 2 
barris e 1 cx. c/ 24 dúzias de pedras de 
escrever c/ vários tamanhos; 4 barris 
c/ 12 almudes de cerveja; 5 barris 
pequenos de alcatrão fino; 1 barril c/ 4 
almudes de vinho de peros; 1 balança 
pequena de ferro já usada; 50 barracas 
de lona usadas; 1 bigorna e 1 parafuso 
de ferro; 2 peças de cabos c/ 3 
quintais; 1 cx. c/ 62 peças de chita, 6 
peças de lenços de cassa, 5 peças de 
lenços de algodão, 1 peça de xales de 
chita, 8 cortes de vestidos de chita, 1 
peça de lenços de seda preta; 1 cx. c/ 
113 pares de sapatos muito ordinários; 
1 cx. c/ 22 peças de panino, 3 dúzias 
de escovas, 6 broxas, 1 milheiro de 
agulhas grossas; 1 cx. c/ 50 dúzias de 
pares de luvas de camurça; 9 dúzias de 
pares de meias de algodão; 1 cx. c/ 14 
peças de panino, 1 peça de pano rei, 6 
peças de cassa, 18 peças de lenços de 
tabaco, 9 cortes de vestidos de caça, 
18 peças de xales pequenos de 
algodão, 6 colchas brancas de algodão, 
4 panos de bancas, 3 dúzias e meia de 
pares de meias, 48 peças de cadarço 
de lã, 1 arrátel de linhas, 21 escovas 
de botas, 1 almofariz de pedra; 1 cx. c/ 
instrumentos de cirurgia; 2 cx.s de 
loiça de pó de pedra, 27 canastras de 
loiça de pó de pedra, 100 tijolos e 8 
fornos de barro; 4 cestos e 1 embrulho 
c/ diversas ferragens; 19 dúzias de 
escovas ordinárias, 1 embrulho c/ 40 
escovas de lavar; 1 fardo c/ barbante; 
1 fardo c/ 1 peça e meia de lã; 1 fardo 

551$571 Plymouth Chalupa ingl. 
Tyne 
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c/ 37 calças, 9 jaquetas, 10 casacos, 
tudo de pano muito grosso, 6 barretes, 
10 cobertores muito grossos e 1 dúzia 
de camisas; 1 fardinho c/ 1 selim, 1 
quarto c/ 12 selins muito ordinários; 
18 foles; 6 jarras c/ licor; 1 quarto c/ 
pó para sapatos; 2 quartos c/ peças de 
folha de flandres e 3 quartos c/ 
cachimbos; 28 queijos c/ 23 @; 3 
sacas c/ cola; 3 sacas c/ 8 @ de 
pregos; 1 saca c/ 160 sacas vazias; 1 
mesa, 1 aparador, 1 banquinha, 1 
banca de chá e 1 camila, tudo usado; 1 
quarto c/ 170 chapéus ordinários e 2 
de castor; 3 sacos c/ 120 lençóis de 
estopa crua, velhos; 2 sacas c/ 200 
pares de polainas de lona usadas; 2 
ferros ou âncoras c/ 19 quintais; 2 
amarras de ferro; 1 saca c/ 2 alqueires 
de avelãs; 500 barretinas muito 
grossas e velhas 

      " Guilherme 
Brander Jr. 

6 caixotes c/ 720 vidros de quarto; 4 
caixotes c/ 400 vidros de meia folha; 4 
cascos c/ 400 chapéus redondos para 
homem, grossos 

38$100 Londres Escuna ingl. 
Eliza & Jane 

      " Diogo Leslie 139 barris c/ 616 @ de pregos; 1 cx. c/ 
24 chapéus redondos para homem; 1 
cesto c/ 3 dúzias de almofadas; 2 
barris c/ 4 @ de farinha; 1 barril c/ 3 
alqueires de ervilhas; 1 barril c/ 77 
dúzias de facas e garfos, 76 dúzias de 
navalhas, 24 dúzias de tesouras, 
canivetes; 2 baús c/ 96 castiçais de 
casquinha, 96 tesouras de castiçal da 
mesma casquinha, 48 pratos para 
tesouras em casquinha, 18 dúzias de 
colheres de casquinha, 12 colheres 
para sopa, 12 galheteiros, 5 dúzias de 
bocetas de papel, 2 dúzias de esporas; 
1 cx. c/ drogas de botica; 10 barris c/ 
manteiga de vaca c/ 20 @; 2 cascos c/ 
5 @ de queijo 

269$010       "       " 

      " José Joaquim 
Arnaud 

2 cx.s c / 96 chapéus de homem e 24 
para rapaz, em pêlo falso e 1 dúzia de 
barretinas de couro; 1 cx. c/ 4 peças de 
chita, 8 de panino, 7 de guingão, 2 de 
metim, 1 de cetineta, 1 de riscado, 8 
de cassa, 3 de escórcia; 1 cx. c/ 1 
barretinha de palhinha; 1 cx. c/ 3 
peças de bombazina, 1 xale de 
casimira, 5 dúzias de luvas de 
algodão, camurça, lã, 1 dúzia de 
camisolas de lã, 1 dúzia de camisolas 
de algodão, 1 dúzia de peles de 
marroquim, 6 dúzias de pentes de 
madeira, 2 dúzias de caixinhas de 
obreia, 6 dúzias de suspensórios, 6 
dúzias de navalhas, 6 grosas de botões 
de madrepérola e 40 grosas de botões 
de metal 

107$700       "       " 
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24 Nov. Guilherme 
Brander Sénior 

79 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
caixote c/ 30 peças de panino, 16 de 
cassa; 1 caixote c/ 50 peças de 
guingão; 1 caixote c/ 27 peças de 
escórcia e 33 de cassa; 1 caixote c/ 45 
peças de cassa; 2 caixotes c/ 30 meias 
peças de bombazina; 1 caixote c/ 30 
peças de metim; 3 barris c/ 40 grosas 
de canivetes marca anzol; 1 fardo c/ 
15 peças de baetão c/ 372 c.os; 16 
peças de pano ordinário c/ 300 c.os; 2 
peças de pano mais que ordinário c/ 
390 c.os; 1 peça de casimira escarlate 
c/ 30 c.os; 1 peça de casimira cor 
comum c/ 30 c.os; 1 fardo c/ 4 peças 
de saeta escarlate; 60 peças de durante 
cor comum; 72 cobertores grandes de 
papa; 8 fardos c/ 130 peças de baeta 
cor comum  c/ 7.296 c.os; 1 fardo c/ 
10 peças de pano ordinário cor comum 
c/ 514 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
pano mais que ordinário c/ 476 c.os; 
25 barris c/ 114 @ de pregos; 20 sacos 
c/ 17 @ e 10 libras de chumbo de 
munição 

1:258$908 Liverpool Escuna ingl. 
George 

2 Dez. Guilherme 
Hatding Read 

10 canastras de loiça de pó de pedra; 
10 moios de batatas; 100 escovas de 
varrer; 6 quartos e 1 cx. c/ 50 dúzias 
de garrafas de cerveja; 10 barris c/ 19 
@ de manteiga ; 3 cestos c/ 10 @ e 
meia de queijos; 1 saca c/ 40 pares de 
sapatos de mulher muito inferiores e 4 
grosas de botões de unha; 1 fardo c/ 
13 dúzias de lenços de cassa, 14 
dúzias de lencinhos de salpicos e 11 
peças de panino ordinário; 1 fardo c/ 4 
peças de saeta; 1 peça de metim, 7 
peças de chita, 7 dúzias de lenços 
brancos; 1 fardo c/ 43 c.os de pano 
fino em retalhos; 1 fardo c/ 4 retalhos 
de casimira c/ 46 c.os; 4 dúzias de 
meias de algodão para mulher; 6 cx. s 
c/ 20 @ de velas de sebo; 5 barris c/ 
27 @ de pregos 

136$716 Plymouth Escuna ingl. 
Patience 

      "       " 1 fardo c/ 10 peças de baeta comum c/ 
562 c.os; 1 fardo c/ 10 peças comum 
c/ 552 c.os; 1 fardo c/ 8 peças de pano 
ordinário c/ 160 c.os; 1 fardo c/ 2 
peças de baetão c/ 76 c.os, 6 peças de 
durante; 1 cx. c/ 4 castiçais de 
casquinha e 2 dúzias de garfos e facas 
ordinários 

121$026 Londres Escuna ingl. 
Churchil 

3 Dez. Dr. João Nesbit 1 cx. c/ 1 relógio de banca; 1 cx. c/ 2 
vestidos de seda; 1 cx. c/ 24 chapéus 
finos para homem; 1 cx. c/ 54 chapéus 
ordinários de vários tamanhos; 1 fardo 
c/ 100 peças de ganga; 1 cx. c/ 2 
selins; 1 embrulho c/ 6 cadeiras de 
palhinha; 1 fardo c/ 18 peças de 
durante e saeta cor comum; 1 peça de 

737$869 Londres Ber.m 
ingl.Bluxer 
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saeta escarlate; 26 peças de 
bombazina; 1 cx. c/ 12 quadros; 1 cx. 
c/ 2 lampiões; 1 cx. c/ 3 chapéus de 
palhinha; 1 fardo c/ 6 peças de 
casimira cor comum c/ 320 c.os; 3 
peças de pano mais que ordinário c/ 
113 c.os; 1 peça de pano azul 
entrefino c/ 18 c.os; 1 fardo c/ 4 peças 
de pano superfino c/ 133 c.os; 2 peças 
de pano fino c/ 50 c.os; 2 peças de 
pano entrefino c/ 68 c.os; 1 fardo c/ 8 
retalhos de fazenda de malva e lã para 
coletes; 1 cx. c/ drogas de botica; 1 cx. 
c/ 2 dúzias de copos de cálice 
pequenos, 1 dúzia de copos maiores e 
3 garrafas; 1 barril c/ 1 trem de loiça 
de mesa de pó de pedra; 1 cx. c/ 1 
máquina eléctrica; 1 cx. c/ 1 tapete 
para sala e 2 tapetes de cama; 1 cx. c/ 
15 dúzias e 9 pares de meias de 
algodão; 1 pequena cx. c/ 2 lampiões 
para carrinho; 1 fardo c/ 1 tina para 
banho e alguma loiça de folha de 
flandres; 1 embrulho c/ 1 
escrivaninha, 4 ratoeiras e 1 par de 
foles; 1 cx. c/ 1 lava mãos; 1 embrulho 
c/ 1 pequena barra ordinária; 1 fardo c/ 
6 dúzias de marroquins, 3 dúzias de 
carneiras, 3 dúzias de pelicas e 1 dúzia 
de bezerros; 1 cx. c/ 6 dúzias de 
chapéus de cavaco; 2 canastras c/ 8 @ 
de queijo; 2 fardos c/ 21 peças de 
baeta c/ 1.506 c.os; 1 peça de baetão 
cor comum  c/ 57 c.os; 1 peça de 
flanela branca c/ 50 c.os; 6 cobertores 
grandes de papa; 4 cx.s c/ 63 peças de 
chita, 113 de panino, 19 de cassa, 25 
de filó de algodão, 20 vestidos de 
cassa, 4 peças de guingão, 2 dúzias de 
guardanapos, 6 peças de pele de diabo, 
7 peças de esguião, 19 peças de 
panino de cor, 6 peças de pano rei, 3 
peças de ganga azul, 72 xales de 
algodão, 2 peças de metim, 2 dúzias 
de lenços de cassa, 10 dúzias de 
lenços de tabaco; 1 cx. c/ 1 fogão de 
ferro; 1 fardo c/ os aprestos para o 
fogão; 1 cx. c/ peças de bombazina, 6 
de belbutina e 1 de veludilho; 1 cx. c/ 
1 espelho; 10 barris c/ 50 @ de 
pregos; 4 barris "com terra chamada 
semente romana" 

6 Dez. Guilherme 
Brander Jr. 

18 barris c/ 132 @ de pregos; 1 fardo 
c/ 5 peças de durante azul; 20 peças de 
bombazina; 1 fardo c/ 10 peças de 
baeta azul c/ 650 c.os 

98$280       "       " 

9 Dez. João Pedro da 
Costa 

1 fardo c/ 6 peças de pano ordinário 
cor comum  c/ 104 c.os; 5 peças de 
pano mais que ordinário c/ 120 c.os; 4 
peças de pano entrefino c/ 85 c.os; 5 

339$150 Liverpool Escuna ingl. 
Venus 
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peças de pano fino c/ 105 c.os; 6 peças 
de casimira cor comum c/ 143 c.os; 1 
fardo c/ 7 peças de pano ordinário cor 
comum c/ 120 c.os; 2 peças de pano 
mais que ordinário c/ 200 c.os; 1 peça 
de pano entrefino c/ 17 c.os; 1 fardo c/ 
13 peças de baetão cor comum c/ 644 
c.os ; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
entrefino c/ 40 c.os; 1 peça de pano 
fino c/ 23 c.os; 11 peças de pano 
ordinário c/ 205 c.os; 1 fardo c/ 7 
peças de pano ordinário cor comum c/ 
130 c.os; 7 peças de pano mais que 
ordinário c/ 116 c.os; 1 fardo c/ 11 
peças de baeta cor comum c/ 720 c.os  

10 Dez. Hearsey & 
Irmãos 

3 embrulhos c/ 24 encerados  4$800 Londres Ecuna ingl. 
Churchil 

11 Dez. Thomaz Bkunt 2 quartos e 4 caixões c/ 272 chapéus 
grossos, 176 de pêlo falso e 1 dúzia de 
barretinas de couro; 1 fardo c/ 23 
peças de bombazina; 2 fardos c/ 208 
peças de panino; 1 fardo c/ 2 peças de 
casimira c/ 91 c.os; 3 peças de pano 
ordinário cor comum c/ 111 c.os; 1 
fardo c/ 60 c.os de alcatifas; 1 baú c/ 
36 peças de chita; 1 fardo c/ 7 peças 
de casimira c/ 187 c.os; 1 bocado de 
pano verde c/ 8 c.os; 3 peças de 
metim, 1 de cetineta; 3 peças de 
durante; 1 fardo c/ 7 peças de guingão, 
3 de lindeza, 20 de panino, 2 de 
cambraia de algodão, 6 de escórcia 
lavrada, 11 dúzias de lenços de 
pescoço; 3 cx. s c/ 1.700 vidros de 
meia folha; 3 cx.s c/ 150 vidros de 
folha; 37 canastras c/ loiça de pó de 
pedra; 8 barris c/ 126 @ e meia de 
pregos; 2 quartos c/ 34 @ e 22 arráteis 
de chumbo de munição; 1 cx. c/ 40 
dúzias de navalhas; 1 cx. c/ 2 lampiões 
para sege; 1 cx. c/ (?) de pomada; 1 
baú c/ 2 dúzias de camisolas, metade 
de lã e metade de algodão, 2 dúzias de 
suspensórios, 1 dúzia de marroquins, 6 
peças de cadarço largo de algodão, 24 
caixinhas de obreia; 500 panelas de 
ferro c/ 184 @ 

609$888 Bristol Chalupa ingl. 
Anna 

13 Dez. Manuel 
Fernandes Jardim 

2 fardos c/ 24 peças de baeta cor 
comum c/ 1.572 c.os 

84$888 Liverpool Escuna ingl. 
Venus 

      " Manuel de Sousa 
Resendes 

2 fardos c/ 24 peças de baeta cor 
comum c/ 1.576 c.os 

85$104       "       " 

      " Guilherme 
Harding Read 

1 fardo c/ 25 peças de lila; 1 fardo c/ 6 
peças de casimira c/ 302 c.os; 1 fardo 
c/ 4 peças de pano superfino c/ 108 
c.os; 4 peças de pano fino c/ 112 c.os; 
1 fardo c/ 1 dúzia de jaquetas de pano 
grosso, 1 dúzia de calças do mesmo e 
1 dúzia de calças de brim, 6 coletes e 
6 camisas de qualidade ordinária; 20 
pequenos barris c/ 25 dúzias de 

201$570       "       " 
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garrafas de cerveja; 7 cestos c/ 20 
dúzias de garrafas de vinho de peros 

      "       " 520 quintais e meio de bacalhau 249$840 Terra Nova Escuna ingl. 
Cockrane 

      " José Gomes de 
Carvalho 
Ferreeira 

1 fardo c/ 8 peças de pano azul 
ordinário c/ 150 c.os 

18$000 Liverpool Escuna ingl. 
Venus 

14 Dez. António José de 
Vasconcelos  

10 barris c/ 21 @ e meia de manteiga 
de vaca 

6$192 Dublin Escuna ingl. 
Voador 

      " Des.or João de 
Medeiros Borges 
de Amorim 

1 pacote c/ 1 peça de pano mesclado 
mais que ordinário c/ 33 c.os; 1 cx. c/ 
1 relógio de banca  

36$450 Londres Ber.m ingl. Flora 

      " Guilherme 
Brander Sénior 

11 canastras de loiça de pó de pedra 25$800 Liverpool Escuna ingl. 
Venus 

15 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

51 barris c/ 209 @ de pregos; 24 
canastras de loiça de pó de pedra; 20 
canastras c/ 18 grosas de garrafas de 
vidro preto de meia canada; 150 
bandas de ferro c/ 325 @; 1 cx. c/ 10 
peças de durante 

199$590       " Chalupa ingl. 
Commerce 

16 Dez. João Jacinto de 
Melo 

6 barris c/ 41 @ de pregos; 5 molhos 
c/ 1.200 arcos de ferro para pipa; 4 
fardos c/ 34 peças de baeta cor comum 
c/ 4.209 c.os; 2 peças de baeta 
escarlate c/ 246 c.os; 3 fardos c/ 31 
peças de pano preto grosso c/ 1.525 
c.os; 1 fardo c/ 4 peças de baetão preto 
c/ 260 c.os; 7 peças de pano azul mais 
que ordinário c/ 164 c.os; 1 baú c/ 48 
chapéus de sol cobertos de guingão; 
50 canastras e 3 quartos c/ loiça de pó 
de pedra 

633$336       " Escuna ingl. 
Venus 

      "       " 5 cx.s c/ 168 chapéus redondos 
grossos para homem e 24 finos e 96 de 
cavaco; 1 cx. c/ 2 toucadores de 
senhora; 1 fardo c/ 12 peças de 
durante; 1 peça de droguete pano preto 
c/ 36 c.os; 12 peças de guingão; 1 baú 
c/ 1 peça de fustão, 4 dúzias de meias,  
dúzias de luvas e 2 peças de meia de 
lã; 1 cx. c/ 1 prensa de copiar cartas; 2 
caixinhas de chá ordinário c/ 4 @; 2 
cx.s c/ loiça fina de pó de pedra; 1 
dúzia de cadeiras ordinárias c/ assento 
de palhinha 

141$570 Londres Ber.m ingl. Flora 

18 Dez. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 6 peças de baeta azul c/ 392 
c.os; 1 fardo c/ 6 peças de baetão preto 
c/ 307 c.os; 1 barrica c/ 36 pares de 
ferros de engomar; 1 fardo c/ 20 peças 
guingão, 23 de chita e 6 de panino; 1 
baú c/ 3 peças de belbutina, 6 de 
bombazina, 1 de metim; 1 fardo c/ 3 
peças de metim e 5 de bombazina 

140$208       "       " 

      " João Pedro da 
Costa 

5 cx.s c/ 100 chapéus redondos 
ordinários para homem, 100 para 
rapaz, 98 forrados de seda para 
homem, 58 para rapaz; 1 fardo c/ 3 
peças de casimira c/ 73 c.os; 6 peças 
de saeta; 30 peças de bombazina e 6 
de fustão, 12 de chita, 12 de florentina 

180$450       "       " 
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e 6 de ganga 
22 Dez. Jacinto Inácio 

Rodrigues 
Silveira 

30 barris c/ 200 @ de pregos; 2 fardos 
c/ 240 peças de baetas; 1 pacote c/ 1 
peça de baetão preto c/ 56 c.os; 8 
varandas de ferro em 13 fardos; 2 
barricas c/ 27 @ de pregos; 1 fardo c/ 
2 peças de baetão preto c/ 117 c.os; 6 
peças de pano ordinário c/ 168 c.os; 2 
cavalos 

331$200       "       " 

23 Dez. Manuel 
Fernandes Jardim 

1 fardo c/ 6 peças de durante; 18 peças 
de guingão, 6 de ganga;  

31$200       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Resendes 

1 fardo c/ 6 peças de durante cor 
comum; 18 peças de guingão e 6 de 
ganga; 1 quarto c/ 1 dúzia de garrafas 
e 1 dúzia de copos 

32$700       "       " 

      " Luís Francisco 
Cordeiro 

1 fardo c/ 3 peças de pano ordinário 
cor comum c/ 80 c.os 

9$800       "       " 

      " João José 
Tavares 

1 baú c/ 6 peças de bombazina, 2 de 
belbutina, 1 de ganga, 24 cortes de 
colete de lã; 1 fardo c/ 9 peças de 
ganga de cores, 2 peças de lenços de 
cassa, 3 peças de merlim e 20 de 
panino 

43$200       "       " 

     " António José de 
Vasconcelos 

1 cx. c/ 1 piano forte 48$000       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

27 canastras de loiça de pó de pedra; 1 
fardo c/ 3 peças de pano azul mais que 
ordinário c/ 80 c.os; 7 peças de pano 
fino c/ 205 c.os; 1 fardo c/ 8 meias 
peças de baeta azul c/ 700 c.os; 1 
fardo c/ 10 peças de durante; 10 peças 
de pano rei, 10 de panino e 50 cortes 
de vestido de lã; 1 fardo c/ 80 c.os de 
alcatifas; 3 fardos c/ 12 peças de lona 
ordinária; 3 cx.s c/ 66 chapéus 
redondos de pêlo falso  para homem, 
canivetes , navalhas e outras 
ferragens; 18 barris c/ 81 @ de pregos; 
15 cestas c/ 180 dúzias de garrafas 
pretas; 6 peças de cabos c/ 75 @; 500 
bandas de ferro c/ 1.030 @; 34 queijos 
c/ 15 @ 

475$110 Bristol Chalupa ingl. 
Bristol 

29 Dez. António José de 
Vasconcelos 

12 barris c/ 12 @ e 30 libras de 
manteiga de vaca 

3$726 Dublin Escuna ingl. 
Voador 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 6 dos Direitos Reais dos 15%, 1819. 
 

QUADRO XXII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1820 

 
Data Despachante Artigos 10 % Origem Navio 

8 Jan. Manuel 
Fernandes Jardim 

24 barris de açúcar branco 56$800 Pernambuco 
(via Madeira) 

Escuna port. 
Estrela 

17 Fev.  Guilherme 
Brander Sénior 

60 almudes de azeite de oliveira 
estrangeiro 

153$600 Madeira Iate port. 
Conceição 

10 Mar. Diogo Leslie 2.440 tábuas e paus de pinho, total de 
36.000 pés 

64$800 Christiansand Ber.m ingl. 
Merchants 

21 Mar. Umbelina Rosa 1 barrica c/ 4 @ de açúcar branco; 4 
vaquetas 

2$000 Pernambuco Ber.m port. 
Triunfo do Mar 

27 Mai. Thomaz Hickling 
& C.ia 

48.000 pés de tabuado de pinho; 8.000 
pés de carvalho; 3 barris c/ 12 almudes 

124$160 Bath  Escuna amer. 
Hamilton 
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de azeite de peixe 
      "       " 13 barris de azeite de peixe c/ 190 

almudes; 2 barris c/ 9 almudes de óleo 
de linhaça; 10 barris de breu; 15 barris 
de alcatrão; 11 barris c/ 80 @ de 
pregos; 59 barris de bolacha (parte 
podre); 70 barris c/ 420 @ de farinha; 
29 barris c/ 23 @ de manteiga de vaca; 
15 barris de manteiga de porco c/ 90 
canadas; 7 barris de carne de porco c/ 
42 @; 19 barris de carne de vaca c/ 
114 @; 3 pipas c/ 60 almudes de 
genebra; 15 barris e 30 cx.s c/ 140 
quintais de bacalhau; 10 cx. s c/ 320 
arráteis de velas de espermacete; 30 
cx.s c/ 490 arráteis de velas de sebo; 
12 cx.s pequenas c/ 12 queijos c/ 290 
arráteis; 25 garrafas de espírito de 
terbentina; 25 garrafas de 5 canadas, 
vazias; 6 barris de cavalas; 40.000 pés 
de tabuado de pinho 

394$095 Boston Ber.m amer. 
Mexico 

3 Jun. João Carlos 
Scholtz 

1 caixote c/ 3 @ de doce 1$920 Pernambuco Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo  

5 Jun. Ana Maria 2 sacas pequenas c/ 3 @ e 1 libra de 
algodão em rama 

2$328       "       " 

10 Jun. D. Antónia 
Joaquina de 
Medeiros 

2 caras c/ 2 @ de açúcar branco; $800       "       " 

      " António Botelho 
de Melo 

12 meios de sola; 4 cunhetes c/ 12 @ 
de açúcar branco 

6$240       "       " 

      " João de Sousa 
Teixeira 

2 caras c/ 2 @ de açúcar branco 1$000       "       " 

15 Jun. António 
Medeiros de 
Almeida 

3 caras de açúcar branco c/ 3 @ 1$200       "       " 

      " João de Medeiros 
Frazão 

1 cara c/ 1 @ de açúcar branco 1$400       "       " 

16 Jun. José Joaquim da 
Silva 

1 cara c/ 1 @ de açúcar branco $400       "       " 

      " Bento José de 
Medeiros 

10 pipas de aguardente c/ 190 
almudes; 258 peles de cabra; 130 
meios de sola; 448 varas ou 
aguilhadas; 3 barricas c/ 21 @ de 
açúcar branco; 2 sacas c/ 11 @ de 
algodão em rama 

117$948       "       " 

19 Jun. Francisco Soares 
Pereira 

20 barricas de açúcar branco c/ 154 
@; 8 pipas c/ 156 almudes de 
aguardente de cana; 2 barris de mel c/ 
9 almudes; 143 meios de sola; 80 
eixos de carro; 4 sacas c/ 18 @ e 23 
libras de algodão em rama; 400 peles 
de cabra 

186$536       "       " 

      " António Duarte 10 vaquetas 1$000       "       " 
      " Jacinta de Belem 100 peles de cabra; 2 barricas e 2 

caras c/ 18 @ de açúcar branco 
10$200       "       " 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues  
Silveira 

4 cx.s c/ 234 @ de açúcar branco; 2 
cx.s c/ 109 @ de acúcar mascavado; 
83 vaquetas; 2 sacas c/ 9 @ e 21 libras 
de algodão em rama; 1 cx. e 2 
cunhetes c/ 71 @ e meia de açúcar 

173$616       "       " 
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mascavado; 4 cunhetes c/ 23 @ de 
açúcar branco; 2 cunhetes c/ 8 @ de 
doce; 32 caras de açúcar branco c/ 32 
@ 

21 Jun. Manuel Baptista 1 pipa de aguardente c/ 19 almudes; 
30 caras e 2 barricas c/ 49 @ de 
açúcar branco 

26$440       "       " 

      " Manuel do Rego 
Estrela 

4 eixos de carro 1$280       "       " 

22 Jun. P.e António 
Francisco de 
Melo 

12 caras de açúcar branco c/ 11 @; 12 
meios de sola; 2 sacas e 1 saquinha c/ 
11 @ de algodão em rama; 1 caixote 
c/ 2 @ de doce 

14$768       "       " 

      " Manuel Joaquim 
Cabral 

8 meios de sola $960       "       " 

23 Jun. António Rebelo 
Carvalho 

2 pipas de aguardente c/ 37 almudes; 1 
barrica c/ 6 @ e meia de açúcar 
branco; 2 sacas c/ 11 @ e 22 arráteis 
de algodão em rama; 39 meios de sola;

29$576       "       " 

      " Caetano da Silva 11 meios de sola 1$320       "       " 
      " José Inácio de 

Medeiros 
4 meios de sola; 2 caras de açúcar 
branco; 12 couros de cabra; ; 4 meios 
de sola; 1 barrica c/ 7 @ de açúcar 
branco 

5$240       "       " 

26 Jun. Maria da 
Conceição 

2 barricas e 1 cara de açúcar branco c/ 
16 @ 

6$600       "       " 

      " Luís António de 
Almeida 

20 meios de vaqueta 2$000\       "       " 

28 Jun. D. Leonor 
Cândida 

7 meios de sola $840       "       " 

      " António Correia 
de Oliveira 

11 meios de sola; 2 caras de açúcar 
branco c/ 2 @ 

2$120       "       " 

      " Custódio José 
Borges 

100 meios de vaqueta; 81 meios de 
sola; 2 sacas c/ 8 @ e 21 libras de 
algodão em rama; 2 fechos e 2 caras 
de açúcar branco 

44$568       " Sumaca port. 
Santo António da 
Luz 

30 Jun. João Carvalho 
Botelho 

2 caras c/ 2 @ de açúcar branco $800       "       " 

      " Joaquim Soares 
Botelho 

10 meios de sola 1$200       " Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo 

      " José Moniz do 
Couto 

8 meios de sola $960       " Sumaca port. 
Santo António da 
Luz 

      " Manuel Cabral 2 sacas c/ 4 @ de algodão em rama; 
34 meios de sola; 5 caras c/ 5 @ de 
açúcar branco 

9$152       "       " 

3 Jul. Francisco 
Machado 
Ferreira 

10 meios de sola 1$200       "       " 

      " João Nunes Félix 3 caras c/ 4 @ de açúcar branco 1$600       "       " 
4 Jul. António 

Francisco de 
Teves 

103 meios de sola; 151 vaqueta; 18 
barricas c/ 144 @ de açúcar branco; 5 
barricas c/ 40 @ e meia de açúcar 
mascavado; 5 pipas c/ 95 almudes de 
aguardente 

127$360       " Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo 

      " João Carvalho 
Botelho 

403 vaquetas; 207 meios de sola; 12 
caras de açúcar branco c/ 12 @; 8 
pipas de aguardente c/ 152 almudes; 
48 varas ou aguilhadas; 1 cx. c/ 1 @ 

219$724       "       " 
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de doce; 2 cx.s c/ 93 @ de açúcar 
mascavado; 2 cx.s açúcar branco c/ 
109 @; 5 sacas c/ 19 @ e 26 libras de 
café; 704 peles 

8 Jul. Francisco 
Oliveira Carreiro 

100 meios de vaquetas; 2 pipas c/ 38 
almudes de aguardente; 2 barricas c/ 
24 @ e meia de açúcar branco 

28$580       "       " 

11 Jul. António Manuel 
Pereira 

6 meios de vaqueta $600       " Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo 

      " António Raposo 11 meios de sola; 12 varas ou 
aguilhadas 

1$560       "       " 

13 Jul. Domingos José 
da Costa 

2 barricas c/ 29 @ de açúcar branco 11$600       " Sumaca port. 
Santo António da 
Luz 

      " António Pereira 7 barricas e 1 cunhete c/ 5 @ e meia 
de açúcar mascavado; 9 barricas c/ 62 
@ de açúcar branco; 19 meios de sola; 
1 molho c/ 24 aguilhadas 

38$660       "       " 

      " José Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

32 pipas de aguardente de cana c/ 608 
almudes; 731 meios de sola; 182 
aguilhadas; 12 caixinhas de doce c/ 2 
@; 5 sacas c/ 16 @ e 21 arráteis de 
café; 50 barricas e 1 cx. c/ 452 @ de 
açúcar mascavado; 50 barricas de 
açúcar branco c/ 381 @ 

562$848       " Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo 

      " Francisco 
Joaquim Pereira 

7 pipas c/ 133 almudes de aguardente; 
38 meios de sola; 13 barricas e 5 caras 
de açúcar branco c/ 109 @; 2 eixos de 
carro; 48 aguilhadas 

97$640       "       " 

15 Jul.  Francisco Soares 
Pereira 

2 barricas, 1 caixão e 2 caras de açúcar 
branco c/ 22 @ e meia; 2 barricas c/ 
16 @ de açúcar mascavado; 15 
rebolos e 2 pedras de amolar; 720 
couros de cabra e 2 bezerros; 20 
aguilhadas 

37$360       " Sumaca port. 
Santo António da 
Luz 

      " Francisco José 
Jácome 

49 meios de sola; 1 barrica c/ 8 @ de 
açúcar branco 

9$080       "       " 

17 Jul. António José de 
Sousa 

1 cx. c/ 51 @ de açúcar branco 20$400       "       " 

18 Jul. António do 
Loreto 

2 cx.s c/ 97 @ de açúcar branco; 15 
meios de sola 

40$600       "       " 

19 Jul. João Botelho 
Neves 

6 cx.s e 1 fecho de açúcar c/ 339 @; 4 
cx.s c/ 215 @ de açúcar mascavado 

178$600       " Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo 

      "       " 2 cx.s c/ 92 @ de açúcar mascavado; 3 
caras c/ 4 @ de açúcar branco 

20$000       " Sumaca port. 
Santo António da 
Luz 

24 Jul. Manuel de 
Andrade 

13 meios de sola 1$560       " Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo 

28 Jul. Francisca 
Tomásia 

9 barricas de açúcar mascavado c/ 71 
@ e meia 

14$300       "       " 

31 Jul. Domingos 
Fernandes 

2 cx.s e 2 barricas c/ 94 @ de açúcar 
branco; 1 cx. c/ 42 @ de açúcar 
mascavado; 321 vaquetas 

78$100       "       " 

      "       " 320 vaquetas 32$000       " Sumaca port. 
Santo António da 
Luz 

3 Ago. Cap. João Jacinto 
Tavares (do 
Bergantim) 

42 pipas de aguardente (com faltas)  c/ 
845 almudes; 462 meios de sola; 868 
varas ou aguilhadas; 300 vaquetas; 
108 eixos de carro; 18 chaprões de 

721$650       " Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo 
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vinhático e 2 de pau de arco; 1 
atanado; 15 barris de mel com faltas c/ 
60 almudes; 6 cx.s, 6 fechos e 12 
barris de açúcar branco (c/ grande 
avaria pela água salgada) c/ 455 @ 
peso líquido; 4 cx.s e 6 fechos de 
açúcar mascavado em mau estado c/ 
201 @ peso líquido; 1.283 peles de 
cabra 

5 Ago. Nicolau Maria 
Raposo do 
Amaral 

10 barricas de açúcar branco c/ 77 @; 
25 meios de sola; 35 meios de 
vaquetas 

36$300       "       " 

      " Custódio José 
Borges 

400 couros de cabra; 11 barricas c/ 76 
@ de açúcar branco; 6 barricas c/ 46 
@ de açúcar mascavado; 7 pipas c/ 
130 almudes de aguardente; 1.000 
peles de cabra; 8 barricas c/ 60 @ de 
açúcar branco; 3 eixos de carro; 9 (?) 
c/ 40 almudes de mel 

156$560       "       " 

9 Ago. Francisco 
Joaquim Ramos 

11 barricas de açúcar branco c/ 86 @; 
1 barrica de açúcar mascavado c/ 7 @; 
68 caixinhas c/ 7 @ e 28 libras de 
doce 

40$840       " Sumaca port. 
Santo António da 
Luz 

12 Ago. João José 
Tavares 

21 barris de mel c/ 84 almudes 10$080       " Ber.m port. Bom 
Jesus Triunfo 

20 Set. Thomaz Hickling 
& C.ia 

93.000 pés de tabuado de pinho; 18 
barricas c/ 330 almudes de azeite de 
peixe; 5 barricas de farinha c/ 30 @; 
15 barrilinhos c/ 7 @ e meia de 
manteiga de porco 

328$740 Boston Escuna amer. 
Argos 

20 Out. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

5 cx.s e 3 barricas c/ 83 @ e meia de 
açucar branco; 5 cx.s açúcar 
mascavado c/ 263 @ e meia; 25 
barricas c/ 223 @ de açúcar branco; 7 
barricas c/ 59 @ de açúcar mascavado; 
6 pipas e 1 barril c/ 114 almudes de 
aguardente; 3 cx.s c/ 160 @ de açúcar 
branco; 3 cx.s açúcar mascavado c/ 
152 @; 26 meios de sola; 144 
aguilhadas 

410$540 Pernambuco Sumaca port. 
Santo António da 
Luz 

      " Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 fecho de açúcar branco c/ 4 @; 6 
caras de açúcar c/ 4 @; 1 caixote c/ 1 
@ de doce 

4$040       " Ber. port. Bom 
Jesus Triunfo 

      "       " 255 aguilhadas 5$100       " Ber. port. 
Triunfo do Mar 

18 Dez. Henrique Scholtz 35 barris c/ 227 @ de pregos 36$320 Lisboa 
(baldeação 
dos Países 
Baixos) 

Iate port. Santo 
António 
Vigilante 

      "       " 2 cx.s c/ 28 toalhas de linho; 23 
guardanapos de linho; 20 peças de 
toalhas de linho grosso; 8 peças de 
riscado 

67$000 Lisboa 
(baldeação de 
S. 
Petersburgo) 

Escuna port. 
Monte do Carmo 
e Almas 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 108 dos Direitos Reais dos 10%, 1820 
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QUADRO XXIII 
IMPORTAÇÕES DA ILHA DE S. MIGUEL - 1820 

 
Data Despachante Artigos 15 % Origem Navio 

     
13 Jan. Diogo Cockburn 2 cestos c/ 1 @ de queijo; 2 cestos c/ 5 

dúzias de garrafas de cerveja; 9 barris 
c/ 31 @ de pregos 

8$748 Londres Escuna ingl. 
Nassau 

25 Jan. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ 28 retalhos de riscado de lã 
para vestes; 16 c.os de pano preto 
fino; 30 c.os de casimira azul 

24$300 Liverpool Escuna ingl. José 
e Maria 

27 Jan. Guilherme 
Harding Read 

6 cx.s c/ 6 relógios de parede; 2 cx.s c/ 
80 pares de sapatos; 1 saco, 1 
embrulho e 1 cx. c/ 1 @ de cola, 26 
c.os de crina de cavalo para assentos e 
ferragens; 2 fardos c/ 8 dúzias e 2 
camisas de algodão 

131$400 Aberdeen Ber. ingl. Ganges

31 Jan. Diogo Cockburn 9 barris c/ 129 @ de pregos; 5 caixotes 
c/ 300 vidros de folha; 13 caixotes c/ 
1.400 vidros de  meia folha; 5 caixotes 
c/ 900 vidros de quarto 

72$510 Londres Ber.m ingl. 
Bluxer 

      "       " 87 quartos c/ 746 almudes de azeite de 
peixe; 62 quartos de bacalhau e parte 
em lastro c/ 337 quintais 

698$880 Terra Nova Chalupa ingl. 
Alcione 

5 Fev. Thomaz Hickling 
& C.ia 

18 barris c/ 57 @ de pregos; 1 quarto 
c/ fechaduras, parafusos e outras 
ferragens; 1 cx. c/ 6 peças de pano 
azul mais que ordinário c/ 240 c.os; 1 
cx. c/ 1 peça de baetão azul c/ 62 c.os; 
2 peças de casimira, uma branca e 
outra preta, c/ 70 c.os; 7 peças de 
fazenda de lã para coletes,: 4 peças de 
bombazina azul, 12 dúzias de 
navalhas; 4 peças de fazenda para 
bandeiras; 3 cestos c/ 50 queijos 
flamengos c/ 6 @; 2 cx.s c/ 78 
chapéus entrefinos; 1 fardo c/ 10 peças 
de baeta cor comum c/ 750 c.os; 1 cx. 
c/ 20 peças de chita e 20 de panino; 12 
cx.s, sendo 6 c/ 600 vidros de quarto e 
6 c/ 600 de meia folha; 1 baú c/ 9 
dúzias de sapatos de couro para 
mulher; 1 fardinho c/ 40 c.os de 
alcatifas 

229$264 Londres Escuna ingl. 
Nassau 

7 Fev. Loureiro & 
Filhos 

26 barris c/ 126 @ de pregos 30$240       " Ber.m ingl. 
Bluxer 

10 Fev. João José 
Tavares 

2 cx.s c/ 36 chapéus de pêlo para 
meninos e 36 grossos; 6 escovas; 1 
peça de metim preto; 16 grosas de 
botões para veste 

21$900       " Escuna ingl. 
Nassau 

14 Fev. Thomaz Blunt 10 cestos c/ 17 @ de queijo; 2 barris c/ 
18 @ de pregos; 1 quarto c/ 14 dúzias 
de chapéus redondos ordinários para 
homem; 2 cx.s c/ 23 dúzias de facas e 
garfos ordinários, 10 dúzias de mãos 
de metal amarelo para puxadores; 21 
dúzias de dobradiças; 10 dúzias de 
parafusos; 5 dúzias de fechaduras; 1 
fardo c/ 14 peças de escórcia; 12 de 
cassa e 10 dúzias de lenços de cassa; 1 

286$876 Bristol Chalupa ingl. 
Anna 
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fardo c/ 80 peças de panino branco, 5 
de guingão e 12 de cassa; 1 fardo c/ 45 
peças de escórcia e 4 de cassa; 1 fardo 
c/ 2 dúzias de camisolas de lã, 2 
dúzias de barretes, 2 dúzias de 
gravatas, 2 dúzias de luvas e 4 dúzias 
de suspensórios; 33 c.os de casimira 
preta; 1 fardo c/ 48 c.os de alcatifa; 1 
fardo c/ 1 cama; 1 embrulho c/ 1 
barra; 1 cx. c/ 20 dúzias de facas e 
garfos; 1 quarto c/ 16 dúzias e 9 
chapéus redondos para homem e rapaz 
muito grossos; 5 barris c/ 25 dúzias de 
frasquinhos de lustro para botas; 1 
fardo c/ 4 peças de bombazina 
amarela; 41 canastras de loiça de pó 
de pedra 

16 Fev. Diogo Leslie 67 barrilinhos c/ tintas; 6 quartos c/ pó 
de sapatos; 2 barris de alcatrão; 4 
caixas c/ 43 frasquinhos de lustro para 
botas; 1 quarto c/ caparrosa muito 
inferior; 43 sacas de cré; 10 canastras 
de loiça de pó de pedra e 2.000 peças 
de loiça de pó de pedra a lastro com a 
quarta parte quebrada; 24 esteiras de 
junco; 6 pedras de amolar; 2 quartos c/ 
3 dúzias de garrafas de vidros branco, 
93 dúzias de copos grandes e 
pequenos; 36 esteiras c/ 36 grosas de 
garrafas de vidro preto 

185$670 Newcastle Chalupa ingl. 
William & Izabel

      "       " 10 barris e 1 quarto c/ tintas; 1 quarto 
e 1 bilha c/ 17 almudes de óleo de 
linhaça; 1 bilha c/ 17 canadas de 
águarrás; 58 barris e 1 quarto c/ 203 @ 
de pregos; 1 quarto c/ 21 lanternas e 3 
dúzias de fechaduras; 1 embrulho c/ 1 
arado de ferro e várias ferragens; 1 
fardo c/ 12 peças de baetão c/ 360 
c.os; 1 fardo c/ 3 peças de pano cor 
comum ordinário c/ 144 c.os; 5 peças 
de pano mais que ordinário c/ 120 
c.os; 2 peças de pano fino c/ 80 c.os; 2 
peças de baetilha branca c/ 125 c.os 

205$400 Londres Escuna ingl. 
Churchil 

18 Fev. Ivens & Burnett 12 barris c/ 51 @ e meia de pregos; 1 
cx. e 3 pacotes c/ 1 carrinho e seus 
aparelhos 

57$360       " Escuna ingl. 
Nassau 

      "       " 34 cascos c/ 170 almudes de azeite de 
peixe 

122$400       " Chalupa ingl. 
Courier 

      "       " 18 barris c/ 31 @ e meia de pregos 7$560       " Chalupa ingl. 
Glasgow Packet 

21 Fev. Manuel de Sousa 
Resendes 

1 caixinha c/ 1 barretina de couro 
envernizado 

$600       " Chalupa ingl. 
Courier 

22 Fev. João José 
Tavares 

1 fardo c/ 6 peças de baeta azul c/ 392 
c.os 

21$168 Liverpool Escuna ingl. José 
e Maria 

      "       " 4 cx.s c/ 44 chapéus de pêlo falso e 
144 grossos, todos para rapaz 

38$400 Londres Chalupa ingl. 
Glasgow Dispach

24 Fev. Guilherme 
Harding Read 

518 @ de bacalhau; 27 barris c/ 120 
almudes de azeite de peixe; 10 barris 
de breu; 1 barril de terbentina e 1 de 
resina; 195 aduelas de pipa; 1.104 

179$244 Halifax Galeota ingl. 
Maria 
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aduelas de barrica; 7.567 pés de 
tabuado de pinho 

      "       " 6 moios de carvão de pedra; 1 saca c/ 
2 @ de pregos 

5$880 Aberdeen Ber.m ingl. 
Ganges 

      "       " 32 @ de queijo (parte podre); 16 @ de 
presunto e toucinho; 48 @ de bacalhau 
(algum podre); 4 moios de batata; 20 
barris de arenques; 120 pares de 
sapatos de retalhos de lã ou serguilha 
muito inferiores  

37$056 Plymouth Escuna ingl. 
William & 
Thomaz 

28 Fev. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

12 cascos c/ 70 @ de pregos; 2 cx.s c/ 
8 @ de queijos 

19$104 Londres Chalupa ingl. 
Elizabeth & 
Sarah 

      "       " 1 cx. c/ 2 chapéus redondos $900       " Chalupa ingl. 
Glasgow Packet 

      "       " 1 fardo c/ 3 peças de pano dama 31$200       " (via 
Faial) 

Chalupa ingl. 
Courier 

6 Mar. Ivens & Burnett 150 barris de arenques 67$500 Londres Chalupa ingl. 
Liberty 

      " Manuel 
Fernandes Jardim 

1 fardo c/ 8 peças de baetão c/ 555 
c.os 

66$600       " Chalupa ingl. 
Glasgow Packet 

      " Manuel de Sousa 
Resendes 

1 fardo c/ 8 peças de baetão c/ 560 
c.os 

67$200       "       " 

10 Mar. Diogo Cockburn 1 fardo c/ 10 peças de pano ordinário 
c/ 497 c.os; 1 fardo c/ 10 peças de 
pano ordinário c/ 630 c.os; 2 peças de 
baetão cor comum c/ 140 c.os; 2 
fardos c/ 24 peças de baeta c/ 1.328 
c.os; 1 fardo c/ 20 peças de durante 
cor comum; 10 peças de bombazina; 2 
baús c/ 12 bombazina; 1 fardo c/ 15 
peças de fazendas de lã riscadas para 
vestes, 4 de ganga riscada e 30 de 
panino branco 

332$652       "       " 

11 Mar. António Rebeo 
de Carvalho 

3 fardos c/ 40 peças de bombazina, 36 
peças de morim preto e branco, 20 
peças de chita; 2 peças de panino preto

98$700       " Ber.m ingl. 
Mentor 

      " João José 
Tavares 

1 pacote c/ 6 peças de bombazina 10$200       "      " 

13 Mar. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 fardo c/ 12 peças de baeta cor 
comum c/ 792 c.os; 1 baú c/ 1 peça de 
bombazina, 1 de ganga e 2 de 
veludilho; 6 peças de durante; 1 cx. c/ 
18 chapéus redondos grossos e 36 de 
melhor qualidade; 1 baú c/ 6 peças de 
morim e 6 de bombazina; 1 caixote c/ 
1 sela para cavalo c/ seus arreios; 1 
caixote c/ 3 dúzias de xícaras e seus 
pires de loiça de pó de pedra; 1 
caixote c/ 1 bule, 1 açucareiro e 1 
leiteira de prata; 1 fardo c/ 2 peças de 
durante branco; 4 peças de bombazina 
e 2 de chita; 1 peça de casimira preta 
c/ 25 c.os; 597 bandas e vergalhões de 
ferro c/ 1.020 @ 

290$718       "       " 

14 Mar. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 baú c/ 22 c.os de pano superfino; 24 
c.os de casimira; meia grosa de botões 
de metal para casaca, 6 c.os e meio de 
fustão, 4 de seda, 16 varas de cassa, 2 
peças de fita, 4 escovas, 6 pares de 

33$798       " Chalupa ingl. 
Glasgow Packet 
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meias de seda, 6 pares de luvas de 
seda; 1 pacote c/ 117 c.os de baeta 
azul; 1 cx. c/ 3 chapéus de palhinha e 
3 de castor 

      " Dr. João Nesbit 56 canastras de loiça de pó de pedra; 2 
moios de carvão de pedra; 6 toneladas 
inglesas de pedra para telhado 

204$000 Liverpool Escuna ingl. José 
e Maria 

      "       " 4 volumes c/ 1 carrinho e seus 
apetrechos; 7 cx.s c/ 5 varandas de 
ferro; 1 cx. c/ 2 mesas; 2 cavalos; 50 
cascos c/ 350 almudes de azeite de 
peixe 

102$600       "       " 

21 Mar. Hercules Perone 1 pacote c/ 6 serras grandes, 2 barris c/ 
c/ várias ferragens 

15$600 Londres Escuna ingl. Sir 
Henry Stanhope 

22 Mar. Diogo Leslie 4 cascos grandes c/ arenques; 11 
canastras de loiça de pó de pedra; 5 
embrulhos c/ gazetas e outro c/ 
presuntos, mãos de papel de mata 
borrão e 2 c/ anzóis; 10 pedras de 
amolar, 1 saca c/ nozes, 1 parafuso de 
ferreiro e 1 cesta c/ escovas 

40$500 Plymouth Chalupa ingl. 
Marechal 
Blucher 

      "       " 1 quarto c/ ferragens 25$200 Londres Chalupa ingl. 
Glasgow Packet 

23 Mar. José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 fardo c/ 10 peças de baeta azul c/ 
660 c.os; 1 baú c/ 20 peças de cassa 
branca bordada e lisa, 12 pares de 
meias de seda para homem e mulher, 6 
xales de algodão, 1 peça de ganga 
preta; 1 peça de casimira preta c/ 21 
c.os; 1 fardo c/ 14 peças de guingão e 
2 de bombazina; 10 peles de durante 
azul; 1 baú c/ 2 peças de cassa branca 
riscada, 30 de morim branco, 13 de 
morim preto e 5 peças de lenços de 
cassa brancos; 1 baú c/ 8 peças de 
cassa branca, 2 de ganga preta, 20 de 
lenços encarnados para rapé, 18 lenços 
azuis para rapé, 2 resmas de papel, 2 
dúzias de marroquins e 6 peças de 
guingão; 4 cx.s c/ 120 chapéus 
redondos ordinários para homem e 48 
para rapaz e 24 para mulher c/ 
guarnições; 4 peças de cetineta 

190$290       " Ber.m ingl. 
Mentor 

      " Vicente Júlio 
Ferreira 

1 fardo c/ 18 peças de serafina preta c/ 
623 c.os 

18$690       " Escuna ingl. 
Glasgow Packet 

24 Mar. Guilherme 
Brander Sénior 

253 fardos de linho c/ 1.060 @; 636 
bandas de ferro c/ 1.030 @; 7 barris c/ 
24 @ e meia de pregos; 2 barris c/ 11 
dúzias de garrafas de cerveja; 2 
pequenas cx.s c/ 2 @ de queijo 

493$656       "       " 

10 Abr. Hercules Perone 2 barris c/ diversas ferragens 90$000       " Escuna ingl. 
Lavinia 

      " George Nesbit 10 barris de arenques 4$500       " Escuna ingl. 
Nassau 

13 Abr. Ivens & Burnett 5 grades c/ 1 barra, 2 colchões de 
cabelo, 8 cadeiras, 2 canapés, 1 
cadeira pequena e 2 mesas; 10 barris 
de arenques; 26 barris de azeite de 
peixe c/ 100 almudes 

140$100       " Escuna ingl. 
Unity 

9 Mai. Jacinto Inácio 1 fardo c/ 2 peças de baetão preto c/ 46$470       "       " 
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Rodrigues 
Silveira 

126 c.os; 3 peças de pano azul 
ordinário c/ 50 c.os; 3 peças de pano 
azul mais que ordinário c/ 60 c.os; 1 
fardo c/ 3 peças de pano ordinário c/ 
60 c.os; 3 peças de pano mais que 
ordinário c/ 61 c.os 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 baú c/ 12 chapéus de sol de guingão, 
9 grosas de navalhas, 12 dúzias de 
pares de facas e garfos, 12 colheres de 
sopa de metal, 10 milheiros de anzóis 
e 11 pares de fivelas de casquinha 

23$400       "       " 

30 Mai. Diogo Cockburn 1.000 panelas de ferro c/ 256 @; 40 
canastras de loiça de pó de pedra; 6 
pequenos  ferros ou ancorotes c/ 66 @ 

160$992 Bristol Escuna ingl. 
Elizabeth 

17 Jun. Thomaz Hickling 
& C.ia 

18 canastras de loiça de pó de pedra; 3 
cx.s c/ 228 chapéus ordinários; 323 
panelas de ferro c/ 275 @; 60 quintais 
de ferro; 400 arcos de ferro para pipa; 
1 quarto c/ 20 @ de presuntos; 1 
fardinho c/ 1 peça de pano preto c/ 27 
c.os 

221$822 Liverpool Chalupa ingl. 
Alfa 

17 Jul. Guilherme 
Harding Read 

21 @ de bacalhau 2$520 Terra Nova Ber.m ingl. 
Mercúrio 

18 Ago.       " 30.000 pés de tabuado de pinho; 2.000 
aduelas de pipa 

93$000 Halifax Escuna ingl 
Emilia 

30 Ago. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ 20 peças de panino ordinário; 
1 cx. c/ 3 peças de pano fino preto e 
azul c/ 90 c.os; 1 peça de pano mais 
que ordinário, azul c/ 29 c.os; 5 
colchas de algodão; 1 cx. c/ 16 peças 
de bombazina, 6 dúzias de pares de 
meias de algodão para mulher e 10 
peças de lenços de tabaco; 1 cx. c/ 2 
peças de flanela ou baetilha branca c/ 
100 c.os; 1 peça de pano azul grosso c/ 
40 c.os; 1 fardo c/ 7 peças de panino 
mais que ordinário c/ 230 c.os; 7 peças 
de panino ordinário c/ 230 c.os; 2 
fardos c/ 6 peças de baetão c/ 287 c.os; 
3 cx.s c/ 168 chapéus redondos 
ordinários; 1 cx. c/ 18 peças de chita; 
1 peça de casimira preta c/ 30 c.os; 1 
fardo c/ 5 meias peças de baeta azul c/ 
220 c.os; 1 cx. c/ 17 peças de 
bombazina e belbutina; 1 fardo c/ 48 
cobertores de papa, pequenos; 2 peças 
de pano preto e azul superfino c/ 68 
c.os; 1 peça de pano azul grosso c/ 50 
c.os; 4 paus de mogno; 4 moios de 
carvão de pedra; 264 @ de ferro em 
150 bandas 

364$950 Liverpool Chalupa ingl. 
William & Mary 

11 Set. Thomaz Blunt 1 barrica de ferragens diversas; 1 
barrica c/ loiça de pó de pedra; 1 
caixotinho c/ conhecimentos 
impressos, letras de câmbio; 1 cx. c/ 
42 peças de pano lavrado e 20 peças 
de guingão; 1 cx. c/ sementes, 24 
caixinhas de obreias e 6 martelos 

49$200 Londres Escuna ingl. 
Maria 

      " José Francisco da 
Costa 

1 baú c/ 5 peças de panino branco, 2 
peças de xales de cassa, 12 peças de 

16$200       "       " 
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lenços de cassa, 3 cortes de vestidos 
de cassa, 4 peças de lenços de 
escórcia, 2 peças de lenços de tabaco, 
4 peças de lenços de escórcia lisa e de 
salpicos, 2 dúzias de meias de algodão 
e 1 peça de lenços azuis; 6 xales de 
algodão e 3 peças de chita 

      " Guilherme 
Harding Read 

3 caixotes e 1 baú c/ 7 xales de 
algodão, 10 peças de panino, 6 dúzias 
de lenços de escórcia, 2 peças de cassa 
riscada e 1 peça de esguião de algodão

20$400       "       " 

      " Dr. Sanderson 
Walker 

1 caixote c/ 1 canapé, 2 com duas 
mesas e 1 cx. c/ cómoda 

7$500       "       " 

12 Set. Guilherme 
Harding Read 

2 barris c/ 6 dúzias de garrafas de 
cerveja 

1$080 Leith Escuna ingl. 
Myrte 

14 Set. António Manuel 
Raposo do 
Amaral 

1 embrulho c/ 1 presunto; 1 embrulho 
c/ 1 queijo c/ 10 arráteis 

$378 Londres Escuna ingl. 
Maria 

      " Hercules Perone 4 barricas e 2 caixotes c/ diversas 
ferragens 

142$200       "       " 

      " João Carlos 
Scholtz 

2 pequenas cx.s c/ remédios e drogas 
de botica 

3$000       "       " 

16 Set. Luís Bernardo de 
Sousa Estrela 

1 cesto c/ 1 (banho) 2$100       "       " 

18 Set. Ivens & Burnett 20 barricas de sementa romana; 1 cx. 
c/ 1 carrinho de campo e seus 
pertences; 1 caixote c/ 1 canapé e 12 
cadeiras de palhinha e 2 barras; 1 
caixote c/ 1 dúzia de cadeiras de 
madeira; 1 caixote c/ 6 canapés e 6 
cadeiras de palhinha; 1 leito e 2 
canapés e 6 cadeiras; 9 embrulhos c/ 
18 cadeiras de palhinha; 6 volumes c/ 
12 cadeiras 

90$130       "       " 

      " José Gomes de 
Carvalho Ferreira 

1 baú c/ 10 peças de chita, 2 dúzias de 
luvas, 5 peças de florentina, 10 xales 
de filó de seda, 3 lenços de filó, 1 peça 
de filó, 6 cortes de vestido de cassa; 1 
peça de pano preto superfino c/ 22 
c.os; 1 fardo c/ 12 peças de bombazina 
preta, 40 peças de morim branco e 10 
de cassa riscada; 1 baú c/ 4 peças de 
bombazina, 2 de ganga,  1 de 
florentina, 10 de garça, 24 cortes de 
vestido de cassa bordada; 2 peças de 
casimira, uma preta outra branca; 1 
fardo c/ 7 peças de pano azul ordinário 
c/ 173 c.os; 2 peças de pano azul mais 
que ordinário c/ 63 c.os; 1 fardo c/ 10 
peças de baeta azul e 2 verde c/ 784 
c.os; 1 cx. c/ 12 barretinas de couro 
para rapaz, 36 chapéus de cavaco e 12 
de pêlo para homem; 2 peças de 
metim preto  

193$326       "       " 

19 Set. João Leocádio 
Vieira 

1 fardo c/ 4 peças de pano azul fino c/ 
117 c.os; 1 baú c/ 2 peças de panino 
preto, 6 de guingão, 4 de chita, 1 dúzia 
de caixinhas de obreia, 8 grosas de 
botões de metal para casaca; 1 peça de 
casimira preta c/ 21 c.os; 1 cx. c/ 48 

65$850       "       " 
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chapéus redondos para homem 
20 Set. Francisco 

Joaquim Martins 
dos Santos 

1 caixote c/ 112 arráteis de arame, 12 
dúzias de canivetes, 12 dúzias de 
navalhas; 1 embrulho c/ 28 serras; 19 
barris c/ 47 @ de pregos 

61$680       "       " 

      " Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ 1 resma de papel e 2 maços de 
penas 

1$200       "      " 

22 Set. Des.or João de 
Medeiros Borges 
Amorim 

1 cesto c/ meia @ de queijo $624       "       " 

27 Set. Manuel 
Fernandes Jardim 

2 fardos c/ 10 peças de pano ordinário 
c/ 527 c.os; 1 fardo c/ 2 peças de pano 
superfino, uma azul outra preta c/ 57 
c.os; 5 peças de pano entrefino c/ 132 
c.os; 6 peças de pano mais que 
ordinário c/ 160 c.os; 5 peças de pano 
ordinário c/ 228 c.os 

173$850       "       " 

      " Manuel de Sousa 
Resendes 

1 fardo c/ 5 peças de pano ordinário c/ 
245 c.os; 5 peças de pano mais que 
ordinário c/ 191 c.os; 4 barris c/ 10 
dúzias de garrafas de cerveja 

59$850       "       " 

30 Set. Jacinto Inácio 
Rodrigues 
Silveira 

1 fardo c/ 48 peças de lenços de cassa, 
40 peças de morim; 2 cobertores 
grandes de papa; 1 cx. c/ 1 dúzia de 
meias de algodão para mulher, 7 peças 
de cassa branca, 8 peças de merlim e 
12 de guingão; 1 fardo c/ 12 peças de 
baeta azul c/ 784 c. os; 1 fardo c/ 2 
peças de tapete 

98$796       "       " 

3 Out. Manuel Pacheco 1 fardo c/ 10 peças de baeta c/ 521 
c.os; 10 peças de durante; 4 peças de 
lila; 1 fardo c/ 2 peças de baetão pardo 
c/ 87 c.os; 3 peças de pano azul grosso 
c/ 67 c.os; 5 peças de pano azul 
ordinário c/ 101 c.os; 1 cx. c/ arame e 
anzóis 

81$924       "       " 

4 Nov. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 fardo c/ 25 peças de baetilha verde e 
azul c/ 1.300 c.os; 1 fardo c/ 12 peças 
de durante; 1 fardo c/ 96 cobertores de 
papa, pequenos; 6 caixotes c/ 138 
chapéus ordinários; 4 barrilinhos c/ 
tintas; 2 pequenos barris c/ 6 dúzias de 
garrafas de cerveja 

114$300 Leith Escuna ingl. 
Myrth 

11 Nov. Guilherme 
Harding Read 

3 peças de pano fino c/ 59 c.os; 2 
peças de pano mais que ordinário c/ 90 
c.os; 2 peças de baetilha branca c/ 122 
c.os; 95 jaquetas de baetilha sem forro 
e muito inferiores; 14 dúzias de pares 
de meias de algodão ordinárias e sem 
pernas 

46$077 Guernesey  Chalupa ingl. 
Elizabeth 

18 Nov. João Carlos 
Scholtz 

2 canastras de loiça de pó de pedra 13$500 Liverpool Escuna ingl. 
Endeavour 

27 Nov. Paulo Dankert 1 fardo c/ 20 peças de baeta  c/ 1.376 
c.os 

74$304       "       " 

11 Dez. Guilherme 
Harding Read 

52 cascos c/ azeite de peixe c/ 252 
almudes; 60 cascos c/ 1.080 @ de 
bacalhau; 16.800 pés de tabuado de 
pinho; 1.300 aduelas de barrica; 7 
pequenos barris c/ línguas de peixe; 10 
barrilinhos c/ (?); 1 barril de salmão 

359$475 Halifax Escuna ingl. 
Amelia 
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20 Dez. Guilherme 
Brander Sénior 

3 caixotes c/ 1 rebeca, 1 harpa e seus 
pertences 

15$000 Londres Escuna ingl. 
Maria 

22 Dez. Guilherme 
Harding Read 

1 baú c/ 98 dúzias e 5 lenços de 
algodão, a maioria para criança; 1 baú 
c/ 22 peças de escórcia, 6 peças de 
lenços de cassa e 15 cortes de vestido 
de cassa; 1 fardo c/ 24 peças de 
lindeza ordinária; 1 baú c/ 33 peças de 
cassa; 1 cx. c/ 6 xales e 2 mantas de 
algodão, 8 vestidos de cassa, 6 peças 
de lenços de cassa e 4 cortes de 
sapatos escoceses; 1 cx. c/ 8 peças de 
lenços de algodão para o pescoço e 
para assoar e 10 peças de panino para 
camisas; 1 caixote c/ 48 dúzias de 
facas e garfos, 25 dúzias de navalhas 
ordinárias; 1 caixote c/ 25 dúzias de 
tesouras; 1 caixote c/ 12 folhas de 
serra, 6 de (?), 12 dúzias de limas, 3 
dúzias de escopros, 3 dúzias de ferros 
de plainas e 6 facas; 1 caixote c/ 2 
grosas de colheres de ferro, 40 grosas 
de parafusos pequenos e 12 martelos 
de pedreiro; 1 baú c/ 15 peças de 
guingão, 8 dúzias de xales pequenos 
de algodão, 6 vestidos de cassa de 
cores, 20 peças de panino ordinário, 
62 dúzias de peças de cadarço branco, 
5 dúzias de lenços de algodão, 6 
dúzias de guarda-sóis de panino; 1 baú 
c/ 8 peças de panino, 13 dúzias de 
luvas, 4 dúzias de pares de meias, 8 
grosas de linhas para pendurar 
estampas ou quadros; 1 baú c/ 75 
peças de chita ordinária; 1 cx. c/ 18 
peças de belbutina e 6 peças de 
bombazina riscada; 1 c x. c/ 6 peças de 
fustão branco, 6 de ganga azul e 4 de 
cassa; 1 fardo c/ 12 cobertores grandes 
de papa; 1 fardo c/ 6 peças de pano rei 
e 12 de panino ordinário; 1 cx. c/ 48 
chapéus redondos ordinários; 1 cx. c/ 
8 dúzias de chapéus grossos e 
pequenos; 1 cx. c/ 26 peças de panino 
de cores e 31 de panino branco; 1 
embrulho c/ 1 peça de pano grosso de 
algodão; 3 canastras de loiça de pó de 
pedra 

407$160 Liverpool Escuna ingl. 
Whitehall 

23 Dez. Henrique Walker 1 cx. c/ 14 peças de guingão, 7 de 
chita, 15 de panino, 2 de escórcia, 1 
vestido de cassa e 8 xales de algodão; 
1 cx. c/ 1 trem de chá ordinário; 1 cx. 
c/ 8 vasos de pó de pedra; 1 baú c/ 5 
dúzias de xales de algodão, 2 dúzias 
de vestidos de algodão, 5 peças de 
fustão, 18 de panino de cores; 1 baú c/ 
20 xales de casimira, 8 peças de 
fustão, 23 de panino branco; 1 quarto 
c/ 2 trens de loiça ordinária de pó de 
pedra; 9 embrulhos c/ 1 dúzia de 

80$100       "       " 
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cadeiras de palhinha ordinárias 
29 Dez. Guilherme 

Harding Read 
2 fardos c/ 10 peças de baeta c/ 1.168 
c.os; 3 barricas c/ 47 @ de pregos 

74$352 Plymouth Chalupa ingl. 
Henry 

30 Dez. Thomaz Hickling 
& C.ia 

1 cx. c/ 6 toalhas de algodão; 1 cx. c/ 
amostras de minerais; 18 barris c/ 57 
dúzias de garrafas de cerveja; 2 barris 
c/ 18 almudes de azeite de peixe; 1 cx. 
c/ 72 chapéus redondos de várias 
qualidades; 1 rolo de chumbo c/ 34 @; 
1 cx. c/ pentes de tartaruga e de chifre 

68$748 Liverpool Escuna ingl. 
Endeavour 

Fonte: BPAPD, Alfândega de Ponta Delgada, L.º 9 dos Direitos Reais dos 15%, 1820. 
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GLOSSÁRIO 
Na elaboração deste glossário utilizaram-se os seguintes dicionários: 
-António de Morais Silva, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 10ª ed., 12 
vols.,1950. 
-Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de 
Lisboa, 2 vols., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa; Verbo, 2001. 
 
Ancorote – pipa de formato pequeno 
Bala - fardo 
Belbute - tecido de algodão aveludado 
Boana – tabuado fino (usado na embalagem de fruta) 
Bretanha - tecido muito fino de lã ou algodão 
Brim – tecido forte de linho ou algodão 
Cabaia - seda muito leve 
Cabalim – tecido antigo 
Calamaço - tecido de seda antigo 
Cambraieta – cambraia inferior 
Camelão - tecido de lã 
Caparosa – vitríolo verde (sulfato de ferro) 
Cara - (de açúcar) 1 @ 
Cardaço - nastro 
Carimã - farinha muito fina de mandioca 
Casimira – tecido de lã muito fino 
Cassa - tecido fino de algodão ou linho 
Chaprão - prancha grande 
Coiçoeira - madeira grossa para aparelhar 
Costal - saco para transportar mercadorias 
Couçoeira - ( o mesmo que coiçoeira) tabuão grosso 
Crapuça – carapuça 
Crepe – tecido crespo, claro e leve 
Damasco – estofo de lã ou algodão imitando seda 
Droga - tecido leve de lã ou de seda 
Droguete – estofo ordinário 
Duraque - tecido forte 
Enrolados – tecidos de lã da Índia 
Entrefino - de qualidade intermédia 
Esguião – tecido fino de lã ou algodão 
Estamenha – tecido ordinário de lã 
Fezes de ouro - litargénio (protóxido de chumbo) 
Filó – tecido aberto e fino 
Florença - tecido de algodão imitando seda 
Frixal - pau de tear 
Fustão – pano de algodão, seda, linho u lã 
Gala - ornatos ricos 
Garça - tela muito rala 
Garraz – Pano ordinário para forros 
Giga - canastra em forma de celha 
Gorgorão – tecido encrespado de seda ou lã 
Guingão - tecido leve de algodão riscado e lustroso 
Holanda - tecido muito fino 
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Holanda – imitação de pano de Holanda 
Lapim - sarja preta fina de seda para mantilhas e adornos 
Linhagem – tecido grosso de linho 
Lustrim – tecido antigo 
Lila – tecido antigo de lã fina e lustrosa 
Madretas – peças de madeira para mastros 
Marquetas - (de sebo de cera) tipo de embalagem 
Marotinho - lenço ordinário 
Meão - peça central do eixo do carro 
Melânia - tecido ondulado para decorar 
Metim - tecido pata forros 
Morim - pano branco e fino de algodão 
Obreias - folha fina de massa colorida para fechar correspondência 
Paca - embrulho 
Panino - pano fino de algodão (igual a paninho) 
Pelúcia – tecido felpudo 
Petiá - madeira fina do Brasil 
Petigris - espécie de esquilo 
Primavera - espécie de tecido de seda ornado de flores 
Pó de pedra – (loiça de) faiança inglesa 
Quarteiro - (ver equivalência) 
Quartola - (de bacalhau) embalagem 
Retina - estofo de lã encrespado 
Riscadilho - chita de riscas miúdas 
Risso - tecido de seda ou de lã 
Roxo terra – variedade de argila ferruginosa 
Ruão – tecido de linho 
Saeta – tecido antigo 
Sarja – tecido de seda, lã ou algodão 
Serafina – tecido de lã para forros 
Serguilha – tecido grosseiro de lã 
Surrão – embalagem em coiro 
Torçal – cordão feito de fios de retrós 
Traveta - trave pequena 
Tripe - estofo aveludado 
Vaquetas – peles  
Velbute - o mesmo que belbute 
Veludilho – tecido semelhante ao veludo mas menos encorpado 
Volante – tecido leve para véus 
 
EQUIVALÊNCIA 
  
Os dados que a seguir indicamos baseiam-se nas seguintes obras: 
-A.H. Oliveira Marques, s.v. “Pesos e Medidas”, in Joel Serrão (dir), Dicionário de 
História de Portugal, Iniciativas Editoriais, vol. V, pp. 67-72. 
-Dictionnaire universel de commerce, banque, manufactures, douanes, pêche, 
navigation marchande, 2 vols., Paris, F. Buisson, Libraire-Éditeur, 1805. 
-Dictionnaire universel theorique et pratique du commerce et de la navigation, 2 vols., 
Paris, Librairie Guillaumin et C.ie, 1873. 
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-Francisco Carreiro da Costa, “Das Medidas Antigas dos Açores”, (Colecção de 
verbetes da Universidade dos Açores), Boletim da C.R.C.A.A., n.º 10, 1949. 
-Gerhard Sailer, “Alguns aspectos do comércio externo de Portugal. Fim do séc. XVIII  
início do séc. XIX relativo à Rússia (S. Petersburgo) aos países Báticos e Hamburgo”, 
in Bracara Augusta, vol. XLVII, 1997, pp. 403-420. 
-T. Bentley Duncan, Atlantic Islands Madeira, the Azores and the Cape Verdes in 
Seventeenth-Century commerce and navigation, Chicago; London, The University of 
Chicago Press, 1972, p. 140. 
 
 
Almude - 12 canadas = 19,07 litros = 2 potes=4 galões e meio ingleses 
alqueire – 13,566 litros 
alqueire (de terra) – 200 varas quadradas 
arrátel – 1 libra = 458,9 gramas 
@ - (arroba); 28 arratéis; 14,68 Kg. (15 kg.) 
barrica – meia pipa 
barril – ¼ de pipa 
barril (de arenques) – deve conter 1.000 arenques 
caixa – 400 a 500 frutos  
canada – 2,27 litros no Pico; 2,4 em S. Jorge; 2 litros em S. Miguel e S. ta Maria; 2,4 
Graciosa; 3,246 nas Flores e Corvo 
côvado – 3 palmos = 65,7 cm. 
cruzado - $400 réis 
libra - (ou livra) = arrátel = 458,9 gramas 
maquia (de terra) – 12,5 varas quadradas 
moio – 60 alqueires; 10 sacos 
palmo – 22 cm.  
paneiro - medida de 50 litros (brasileiro) 
pataca – mil réis 
pedra (linho) – 12 libras 
pipa –  172 canadas (pipa utilizada no Faial, cf. postura camarária) (a) 
polegada – 1/8 do palmo = 2,75 cm. 
pote – 5 ou 6 canadas 
quarta (de terra) – 50 varas quadradas 
quarteiro - 1/4 de moio ou 15 alqueires 
quartilho – 0,397 litros 
quintal – 4 @ = 128 arráteis = 58, 7 Kg. 
saco – 6 alqueires 
tostão - $100 réis 
vara – 5 palmos = 109,5 cm. (para medir pano) 
vara – (pequena) 10 palmos = 2,20 metros (usada em agrimensura) 
vara – (grande) 12 palmos = 2,64 metros (        “                  “        ) 
vintém - $020 réis 
 
(a)  A capacidade de uma pipa é variável consoante se trate da pipa usada no continente 
ou nos Açores. A pipa usada no comércio do continente tem 25 almudes = 300 canadas 
ou 476,9 litros. 
Para efeitos de cobrança de subsídio literário, a capacidade de uma pipa é de 26,25 
almudes ou 315 canadas. 
 



 462

CÂMBIOS 
Os valores dos câmbios entre a moeda inglesa e portuguesa que a seguir constam foram 
obtidos em vária correspondência, cf. BPAAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 9º de 
registo de portarias e ordens do Governo dos Açores, 27 Jan. 1814-10 Jun.1816, fl.7, 
ofício de 5 de Fevereiro de 1814 do capitão-general para o conde do Funchal. 
A equivalência entre o dólar e a libra está cf. Roderick Floud; D.N.McCloskey, The 
Economic History of Britain since 1700, 2ª ed., Cambridge, Cambridge University 
Press, 1994, p. 454. 
 
1 £ = 4$000 réis insulanos  
1 £ = 4,86 dólares americanos 
1 dólar americano = $823 réis (por dedução) 
 
 
Para os câmbios europeus e entre a Europa e os Estados Unidos da América na época 
em estudo, ver Dictionnaire universel de commerce, banque, manufactures, douanes, 
pêche, navigation marchande, 2 vols., Paris, F. Buisson, Libraire-Éditeur, 1805. 
 
1 dollar ou piastra = 100 cêntimos 
1 £ = 4 dólares e 44 cêntimos (valor ligeiramente diferente do anterior, o que se 
explicará pela diferença entre a moeda insulana e a do reino). 
1 dólar = 4 shillings e 6 pence 
 
O câmbio entre Lisboa e Paris, em 1805, era de $480 réis para 3 francos. 
 
 


