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Resumo/ Abstract: Há alguns anos a historiografia preocupa-se com o tema da 

comunicação, sendo inegáveis as contribuições da História da leitura e da escrita e, 

também, da História da comunicação política. Contudo, os trabalhos dessas áreas 

focaram essencialmente ou o conteúdo ou os agentes da comunicação. Pouco foram 

abordadas as iniciativas políticas e administrativas da Coroa para manter a comunicação 

à distância entre metrópole e o ultramar. Mais especificamente, há uma lacuna acerca 

dos meios de transporte que levavam e traziam correspondência. Tendo isso em vista, o 

objetivo deste trabalho é compreender a troca de correspondência entre Portugal e 

América portuguesa, enfatizando a principal forma de envio e recebimento de cartas: a 

via marítima e as embarcações. 

As principais questões abordadas serão: quais os meios preferenciais utilizados 

para a comunicação entre Império e Ultramar? Quais os tempos dessa comunicação? 

Quais as principais rotas utilizadas? Questões externas, tais como: as condições 

geográficas, temporais e segurança das vias/rotas marítimas influenciavam na eficácia 

comunicativa? A organização de serviços oficiais de correio facilitou a comunicação e 

até onde essa estrutura convivia ou rivalizava com outros meios de envio de 

correspondência?  

Esta investigação enquadra-se temporalmente entre fins do século XVIII até a 

primeira metade do XIX. Trata-se do período das reformas de correio e da tentativa da 

Coroa em centralizar e criar estruturas administrativas para controlar o envio de 

correspondência, tanto oficial quanto particular. Em 1798, o Alvará do Correio 

Marítimo ordenou que todas as cartas de particulares deveriam ser enviadas por 

correios, pagar a taxa de porteamento e serem transportadas por navios em mala lacrada 

dentro da administração postal. A Coroa também mandou construir embarcações 

específicas para o transporte de cartas. Houve, portanto, investimento na marinha oficial 

para fins comunicativos. Entretanto, os relatos documentais da época demonstram o 



2 | Mayra Guapindaia, Entre correios marítimos e embarcações de comércio: envio de cartas entre 
Portugal e América Portuguesa no período das reformas postais (1798-1822). 

V EJIHM 2017 Coimbra| V Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
V International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

funcionamento incipiente dessa estrutura marítima, sendo que os navios de particulares 

destinados ao comércio desempenhavam importante papel no transporte de cartas. 

Propomos analisar duas frentes: Primeiramente, será discutido o Correio 

Marítimo após as reformas. Será feito um panorama dos barcos de correio, focando em 

suas rotas, número de viagens e dificuldades de navegação. Para isso, utilizar-se-ão 

dados recolhidos do Arquivo Histórico Ultramarino sobre cada navio. Em um segundo 

momento, o foco recairá sobre a utilização de navios de comércio para a troca de 

correspondência. Serão apresentados os dados recolhidos no AHU sobre as visitas dos 

ouro. Estas visitas eram as inspeções feitas nos navios, tanto oficiais quanto 

particulares, por oficiais da Coroa após a chegada no porto de Lisboa. Nesse momento, 

tomava-se depoimentos dos Capitães sobre a viagem e era recolhido o mapa de carga de 

cada embarcação. Os oficiais da visita também eram responsáveis por encaminhar as 

vias de governo e as cartas de particulares ao Correio Geral. As visitas do ouro eram 

importante meio para garantir que a correspondência trazida em navios de comércio 

fosse encaminhada à administração postal.  

 

Introdução 

Este artigo tem como intuito discutir o transporte de cartas entre Portugal e 

América portuguesa após as reformas de correio de 1798. No final dos setecentos os 

serviços postais foram alvo de reformas que buscaram centralizar a circulação das cartas 

e a recolha da taxa de entrega nas mãos da Coroa. Anteriormente, o serviço era 

patrimônio dos Gomes da Mata, que compraram o ofício de Correio-Mor do Reino à 

época de Felipe II. Essa família também tinha o direito sobre os domínios ultramarinos, 

pois possuía o ofício de Correios das cartas de mar.  

As reformas significaram a reincorporação do ofício de Correio do Reino e dos 

domínios ultramarinos na alçada direta da Coroa e marcaram o surgimento de uma nova 

estrutura postal. No que diz respeito ao Correio Marítimo, foram construídas novas 

embarcações para o transporte de cartas e tentou-se subordinar os navios mercantes ao 

novo sistema. Em 20 de janeiro de 1798, foi lançado o Alvará de criação do Correio 

Marítimo, que instituía, dentre outros pontos, que toda carta particular a ser enviada 

para o além-mar deveria, necessariamente, passar pela administração dos correios. Era 
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obrigatório o pagamento pelo destinatário de uma taxa que variava de acordo com o 

peso, chamada porte. Tal obrigatoriedade estava ligada à necessidade de inibir vias 

paralelas, ou seja, mecanismos de envio de cartas fora do sistema oficial. Durante as 

reformas, a recolha do porte passou a ser fonte de receita aos cofres régios. Assim, as 

vias não-oficiais prejudicariam o lucro almejado pela Coroa para este setor.  

Também foram adotadas medidas punitivas para as pessoas que enviassem 

cartas fora do sistema. Isso atingiu inclusive as embarcações de comércio. Todo navio 

particular que levasse cartas deveria fazê-lo dentro da mala de correio, sendo o capitão 

obrigado a entregá-la no porto de destino. A falta de cumprimento dessa regra 

implicaria em punição. 

Portanto, se faz necessário compreender até que ponto essa nova estrutura 

funcionou de maneira efetiva, ou seja, se a construção das novas embarcações de 

correio foram suficientes para garantir a comunicação regular e se a subordinação dos 

navios de comércio ao trâmite postal foi bem-sucedida.  

1) Correio Marítimo e Marinha de Guerra: reforma naval e transporte de 

correspondência 

O envio de embarcações postais regulares pela Coroa para a América portuguesa 

implicou em esforços de construção naval. Os navios de correio tiveram o intuito de 

garantir meio de transporte rápido e eficiente para a troca de correspondência tanto 

oficial/administrativa quanto comercial e particular.  

Antes de abordar propriamente as embarcações postais, é preciso salientar que 

essa inciativa não pode ser separada das transformações ocorridas no âmbito da 

Marinha. A década de 1790 foi marcada por intensa regulamentação naval, havendo a 

criação de diversas instituições, como o Conselho do Almirantado, em 1795. Este era 

responsável por cuidar da construção dos navios, inclusive dos correios. Além disso, 

destaca-se o surgimento da Real Junta da Fazenda da Marinha, em 1796 e do Hospital 

da Marinha Militar e da Brigada Real da Marinha, em 1797. D. Rodrigo de Souza 
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Coutinho, secretário da Marinha e Ultramar entre 1796 e 1801, foi um dos maiores 

responsáveis por essas transformações 1. 

A construção de embarcações de correio e de guerra pelo Conselho esteve 

diretamente ligada à intenção de aumentar a esquadra portuguesa. No discurso feito por 

D. Rodrigo na abertura da Sociedade Real Marítima, de 22 de dezembro de 1798, é 

indicado que, desde 1796, o aumento da esquadra garantiu o funcionamento de 

comboios regulares e a proteção dos navios de comércio2. Nesse sentido, é elucidativa a 

parte desse discurso que indica serem as “Embarcações Reais as Pontes que reuniam os 

Vastos Domínios”3. Havia a clara intenção de manter a comunicação constante do 

Império português. De fato, a esquadra portuguesa conheceu significativo aumento a 

partir desse período 4. 

A maioria dos Correios Marítimos foram fabricados como Bergantins ou 

brigues. A denominação Bergatim surgiu no século XV. À época, possuía 12 a 16 

remos, dois mastros e artilharia entre 10 e 16 peças. Era um navio menor e mais leve do 

que outras embarcações utilizadas pela Marinha portuguesa, como a Nau ou o Galeão5. 

Portanto, um barco com maior facilidade de navegação e rapidez6.. No século XVIII, a 

mesma designação passou a descrever um navio de alto bordo, de 18 a 20 peças.  Já os 

brigues eram navios de carga, de dois mastros e duas gáveas. No século XIX, bergantim 

e brigue passaram a denominar o mesmo tipo de embarcação, podendo caracterizar 

tanto navio de guerra ou mercante que possuísse duas gáveas7.  

Outra denominação utilizada para os correios marítimos era Paqueteboat ou 

Paquete. Essa designação dizia respeito a pequenas embarcações de transporte de 

passageiros ou cartas entre países da Europa surgidos a partir de meados do século 

                                                                 
1 Rosangela Maria da Silva, «Heranças do Antigo Regime Português na Estruturação da Marinha de 
Guerra Brasileira (1790-1850).», em Temas setecentista: governos e populações no Império Português 
(Jornada Setecentista, Curitiba: UFPR/SCHLA/Fundação Araucária, 2007), 20. 
2 ANTT, Condes de Linhares, mç. 14, doc. 1 
3 Idem 
4 António Marques Esparteiro, Catálogo dos navios brigantinos (1640-1910) (Lisboa: Publicação do 
Centro de Estudos de Marinha, 1976). 
5 O galeão possuía 3 ou 4 mastros e forte poder artilheiro. A nau possuía um pouco menos de peças de 
artilharia do que o galeão, contanto comumente com 74 peças. Sobre o assunto: António Marques 
Esparteiro,op cit.  
6 Fernando Pedrosa, José Malhão Pereira, e Inácio Guerreiro, Navios, marinheiros e arte de navegar, 
1139-1499 (Lisboa: Academia de Marinha, 1997), 63. 
7 António Marques Esparteiro, Três séculos no mar, 1640-1910. Volume V: Bertantis e Brigues (Lisboa: 
Ministério da Marinha, 1990), 1. 
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XVIII. A origem da palavra é inglesa, sendo posteriormente adotada em Portugal para 

descrever embarcações de cartas vindas da Grã-Bretanha8.  

Nos documentos da época, essas denominações eram utilizadas de maneira 

pouco rigorosa, os termos muitas vezes se sobrepunham para descrever a mesma 

embarcação. Os navios de correio poderiam ser intitulados paquetes, bergantins ou 

brigues. É possível partir da hipótese de que os correios marítimos eram todos 

considerados genericamente como paquetes, mas, no que diz respeito à construção 

(formato, armação, número de mastros, etc.), comumente foram bergantins. Também há 

de se considerar que nem todo bergantim era necessariamente um paquete, pois somente 

alguns foram construídos com a intenção de transportar correspondência. 

As iniciativas de construção dos primeiros paquetes datam de 1797, a partir da 

expedição de provisão do Conselho do Almirantado para que Bahia, Pernambuco e Pará 

os fabricassem para facilitar a comunicação regular entre América e Reino9. Em 

04/07/1797, D. Fernando José de Portugal avisou à Coroa que a primeira de duas 

embarcações encomendadas estava pronta. Segundo o governador da Bahia, essa 

embarcação foi lançada ao mar em dezembro de 1797. O segundo bergantim ainda se 

encontrava no estaleiro sendo finalizado. O governador também deu notícias do correio 

marítimo construído em Pernambuco, que chegou à Bahia junto com o comboio10.Ao 

governador do Pará também foram enviadas ordens de construção de bergantins em 

março de 1797. Apesar de não haver mais notícias sobre construções nesta capitania, há 

indicação de que pelo menos um bergantim tenha sido originado lá11. 

Ao mesmo tempo em que ocorriam construções na América, a Coroa também se 

articulou para garantir que dois Correios Marítimos partissem de Lisboa para o Brasil 

nos primeiros meses de 1798. Assim, um edital de março do mesmo ano anunciou ao 

público a saída de dois paquetes, levando cartas para “todo o continente do Brasil” e, 

também, meia carga comercial, dando preferência às pequenas encomendas12. 

Para compreender o efetivo funcionamento dessas embarcações, se faz 

necessário levar em consideração alguns números globais que indiquem quantas foram, 

                                                                 
8 Raphael Bluteau, Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico (Coimbra: 
Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1728), 243. 
9 AHU_Brasil-Bahia-CA, Cx. 89, D. 17413-17415; AHU_ACL_CU_013, cx.109, D.8592 
10 AHU_Brasil-Bahia-CA, Cx. 92, D. 18126. 
11 Trata-se do Espadarte Brilhante. (Antonio Marques Esparteiro, 1976, p.51) 
12 BA, 97-V-8, p. 329-330 
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em que período foram construídas/adquiridas e por quanto tempo atuaram. Foram 

levantados 26 Paquetes de Correio Marítimo para a América portuguesa, entre 1797 e 

1822. Desse total, pelo menos 8 foram adquiridos por compra, 5 construídos na América 

portuguesa e 1 construído em Portugal13. Mas não existem informações acerca da 

origem de 12 navios.  

O levantamento dos períodos de construção/aquisição demonstra que a formação 

da esquadra se centrou nos anos iniciais, ou seja, entre 1797, ano da construção das 

primeiras embarcações e 1808, ano da ida da família real para o Brasil. O aumento 

verificado no período posterior, a partir de 1809, foi sensivelmente menor. No primeiro 

período, foram adquiridos ou construídos 17 novos navios. Já posteriormente, entre 

1809 e 1822, o número de aquisições foi menor, apenas 9 paquetes. Contudo, se o 

primeiro período foi de crescimento, também representou o de maiores perdas. Dos 17 

paquetes surgidos entre 1797 e 1808, 12 deixaram de atuar até 180714. Isso se explica 

devido aos perigos enfrentados em alto mar, especialmente devido ao conflito com a 

França.  

Em termos numéricos, o ano de maior baixa foi em 1801: dois encalhes, duas 

tomadas por corsários franceses e um sem informações acerca dos motivos da perda. 

Entre 1797 e 1807, 6 paquetes foram afundados por corsários franceses. A perda de 

embarcações de correios nos anos iniciais certamente prejudicou a estabilização da 

estrutura marítima oficial como meio de comunicação regular entre Portugal e América 

portuguesa. Apenas 4 embarcações construídas entre 1797 e 1808 continuaram atuantes 

entre 1809 e 1822. Apesar do segundo período contar com um número mais baixo de 

aquisições, as perdas também foram menores se comparadas com o primeiro período. 

De 13 embarcações existentes (4 do primeiro período +9 do segundo), perderam-se 6, 

um pouco menos da metade.  

Com as invasões napoleônicas, a estrutura comunicativa ficou prejudicada, dessa 

vez pela impossibilidade de as embarcações atingirem o porto de Lisboa. Deve-se 

considerar 1808 como um ano atípico no transporte e circulação de cartas. Após a 

                                                                 
13 Dados recolhidos de António Marques Esparteiro, Catálogo dos navios brigantinos 1640-1910 (Lisboa: 
Publicação do Centro de Estudos de Marinha, 1976); Eduardo Frutuoso, Paulo Guinote, e António Lopes, 
O movimento do porto de Lisboa e o comércio luso-brasileiro (1769-1836) (Lisboa: Comissão Nacional 
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001). e Fontes avulsas das capitanias do 
Arquivo Histórico Ultramarino 
14 Esparteiro, Catálogo dos navios brigantinos 1640-1910. 
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invasão de Junot, em fins de 1807, a marinha inglesa impôs um rigoroso bloqueio a 

entrada de navios na barra do Tejo. O resultado foram 10 meses sem entrada de 

embarcações provenientes do Brasil (entre dezembro de 1807 a setembro de 1808). A 

quebra maior fez-se sentir nos navios provenientes dos portos do Rio de Janeiro (de 50 

navios em 1807 para 4) e Recife (de 25 para 3) 15. É importante ressaltar que o único 

correio marítimo a entrar em Lisboa foi o Paquete Real, já em outubro.16 

Ou seja, a maior aquisição de frota no primeiro período foi negativamente 

contrabalanceada por um número grande de baixas, havendo índice de perda de 76%. Já 

o segundo período teve melhor balanço, com menos aquisições, mas menos baixas, 

sendo seu índice de perda de 46%. Para os anos de 1820-1830, apenas um paquete do 

período inicial, de 1803, sobreviveu. Levando em consideração os dados de todos os 

períodos, chega-se à conclusão de que o tempo médio de vida de um correio marítimo 

era de aproximadamente 8 anos.  

Período de construção/aquisição dos Correios Marítimos* 

Total de correios 

marítimos  

1797-1808 1809-1822 

26 17 9 

Quantidade de Correios Marítimos atuantes em cada período 

1797-1808 1809-1822 

17 13 

Períodos de fim de atuação dos Correios Marítimos 

1799-1808 1809-1822 1820-1830 Não identificados 

13 6 6 1 

 

 

                                                                 
15 Frutuoso, Guinote, e Lopes, O movimento do porto de Lisboa e o comércio luso-brasileiro (1769-
1836), 65. 
16 idem, p.539. 
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Tempo médio de atuação em anos 

Total 1797-1808 1809-1822 

8,36 7,1 11 

* Dados recolhidos de António Marques Esparteiro, Catálogo dos navios brigantinos 1640-1910 (Lisboa: 

Publicação do Centro de Estudos de Marinha, 1976); Eduardo Frutuoso, Paulo Guinote, e António Lopes, 

O movimento do porto de Lisboa e o comércio luso-brasileiro (1769-1836) (Lisboa: Comissão Nacional 

para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001). e Fontes avulsas das capitanias do 

Arquivo Histórico Ultramarino. 

Desde o início, os efeitos da guerra na navegação fizeram parte da preocupação 

acerca do desempenho dessas embarcações. O Alvará de 20 de janeiro de 1798 ordena 

que paquetes atacados deveriam lançar as malas de cartas para o mar, com o intuito 

preservar o segredo das informações das mãos inimigas17. 

Alguns paquetes foram tomados por corsários, mas conseguiram escapar. Foi o 

caso do Postilhão da América, em fevereiro de 1799. O governador da Bahia deu notícia 

à Coroa que o atraso dessa embarcação vinda do Rio de Janeiro ocorreu devido a 

tomada por corsários na altura de Cabo Frio. Ainda assim, o capitão teve o cuidado de 

salvar as cartas: “(...)escapando as Malas e Vias, por ter o Comandante a cautela de as 

mandar para terra em um Bote”18. O governador do Rio de Janeiro informou que o 

salvamento da mala dessa embarcação foi de grande valia, pois nela vinham os 

impressos do periódico Mercúrio Britânico, enviados pela Coroa para serem vendidos 

na capitania19. 

Nos naufrágios, o salvamento da mala de cartas era prioridade. Esse foi o caso 

do Netuno que afundou nas pedras do Esparracho junto ao Ceará, a caminho do 

Maranhão. Segundo o governador dessa capitania, tanto a mala quanto a tripulação se 

salvaram, e as cartas foram encaminhadas por terra de volta para Pernambuco20.O 

Postilhão da América, em sua derradeira viagem, teve destino parecido. Em 1811, 

encalhou na chegada à Bahia, vindo de Lisboa, nas costas de Itapuã. A mala de cartas 

foi salva, apesar de não se conseguir ter socorrido a embarcação em tempo hábil para 

impedir o naufrágio. Esse evento revela a importância da correspondência trazida a 

                                                                 
17 BA,97-V-8, p. 321-327 
18 AHU_Brasil-Bahia-CA, Cx. 99, D. 19365 
19 AHU_ACL_CU_017, cx. 171, D.12713 
20 AHU_ACL_CU_009, cx.112, D.8771 
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bordo, pois é possível perceber que havia priorização em seu resgate. E o valor atribuído 

a mala de cartas não era injustificado, uma vez que o correio poderia trazer informações 

importantes, de interesse oficial. O Postilhão da América, por exemplo, transportava 

notícias para o vice-rei do Rio de Janeiro sobre o anúncio de guerra com a Espanha, 

informação que o governador da Bahia fez questão de enviar rapidamente por outra 

embarcação assim que a mala chegou em terra21. 

Apesar da atuação dos corsários ser variável significativa das perdas, outros 

motivos também colaboraram para o curto período de atuação dos correios, tais como 

naufrágios, encalhe, más condições, falta de material para reparos, etc. Essa série de 

problemas tiveram impacto negativo na frequência das viagens. A compilação de dados 

sobre os roteiros dessas embarcações ao longo dos anos permite inferir que elas 

possivelmente não eram realizadas com a regularidade pretendida pelas normas. Na 

maioria dos casos levantados, os Paquetes faziam apenas uma viagem completa ao ano, 

de ida e volta à América Portuguesa, salvo algumas exceções, que parecem ter realizado 

duas. Além disso, as viagens de correio não apresentaram grande longevidade. Dos 26 

paquetes existentes entre 1797 e 1822, foi possível rastrear as viagens de 25. A 

distribuição temporal se deu da seguinte forma: 

 

Dados recolhidos de Esparteiro, Catálogo dos navios brigantinos 1640-1910; Frutuoso, Guinote, e 

Lopes, O movimento do porto de Lisboa e o comércio luso-brasileiro (1769-1836). e Fontes 

avulsas das capitanias do Arquivo Histórico Ultramarino. 

                                                                 
21 AHU-Baía-CA, Cx.115, doc.22645-22651 
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Os anos iniciais foram o de maior número de viagens, havendo progressivo 

decréscimo ainda no primeiro período. Esse índice tem decréscimo constante, sendo o 

período de 1804 a 1810 marcado por poucas viagens ao ano, entre 3 e 1. O ano de 1808 

não representa uma queda significativa, pois a decadência passou a ocorrer desde anos 

anteriores, sendo a média baixa mantida durante a suspensão das navegações devido às 

invasões francesas. De fato, o Correio Marítimo pareceu não ter funcionado de forma 

eficiente nesse período. Uma tímida recuperação é vista entre 1810 e 1811. Isso pode 

ser explicado devido à ida da família real para o Brasil, o investimento na construção de 

novos paquetes e no maior incentivo à navegação proveniente de certas medidas 

legislativas, como a abertura dos portos da América portuguesa a nações estrangeiras a 

partir de 1810.  

Essas mudanças atingiram também os correios marítimos, que foram alvo de 

novas reformas, embora os resultados possam ser discutíveis. Em 1809 o comandante 

do Corpo da Marinha de Guerra Bernardo Ramires Esquível recebeu ordens para 

estabelecer correio regular entre o Rio de Janeiro e Lisboa com espaço de dois meses. 

Contudo, o comandante respondeu que, devido à falta de embarcações oficiais, as 

correspondências deveriam ser levadas por navios de comércio22. Isso é um indicativo 

do motivo para que o número de viagens feitas por embarcações oficiais ter continuado 

baixo se comparado aos primeiros anos.  

Além disso, muitos Bergantins inicialmente empregados como paquetes tiveram 

outras utilizações posteriores. Foi o caso do do Gavião. Adquirido em 1796, passou a 

atuar como Correio Marítimo em 1798, mas só fez viagens de correio até 1807. Entre 

esse ano e 1814, quando se perdeu ao ser apresado por um corsário francês, foi 

empregado em outras missões relacionadas à conflitos bélicos 23. Portanto, além do 

número de embarcações postais ser baixa, o número de viagens feitas por esses mesmos 

navios com o intuito de levar correspondência também foi diminuta.  

As fontes consultadas não indicaram movimentos para os anos de 1816 e 1817, 

embora existissem três correios marítimos atuantes. Vê-se recuperação entre 1818 e 

1820, período marcado por nova reestruturação do Correio Marítimo. A partir desse 

momento, ficou estabelecido que os correios deveriam sair da Corte do Rio de Janeiro 

para Lisboa 9 vezes ao ano. Para facilitar a comunicação com as Ilhas, deveriam  na ida 
                                                                 
22 AHU_ACL_CU_017, cx.245, D.17358 
23 Esparteiro, Três séculos no mar, 1640-1910. Volume V: Bertantis e Brigues. 
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tocar no porto do Funchal e não deveriam demorar mais do que 6 dias em Lisboa, com o 

intuito de fazer o maior número de viagens possíveis. Essa renovação também foi 

marcada pela aquisição de cinco novas embarcações entre 1818 e 181924. Ainda assim, 

o número de viagens foi baixo se comparado aos anos iniciais.  

É preciso fazer algumas considerações acerca da atuação dos paquetes de 

correio. Primeiro, a frota de correios marítimos adquirida pela Coroa foi diminuta. Em 

segundo lugar, além do número reduzido de embarcações, o tempo de atuação no mar 

foi reduzido, principalmente devido aos grandes desafios enfrentados em alto mar, que 

levaram a muitas baixas, especialmente nos anos iniciais. Por fim, os impasses 

colocados à navegação também resultaram em número diminuto de viagens.  

Exposto esse quadro, é preciso levar em consideração que o envio de 

correspondência ainda era feito massivamente por navios comerciantes, a mesma 

estrutura utilizada anteriormente às reformas. Contudo, a novidade desse período é a 

tentativa de subordinação das embarcações mercantes ao correio. Portanto, se faz 

necessário refletir acerca da atuação incipiente dos paquetes em contraste com o 

desempenho dos navios de comércio. É importante discutir, ainda, os parâmetros 

efetivos da subordinação, especialmente no que diz respeito à inspeção dos navios na 

chegada aos portos.  

4.3) A atuação dos Navios mercantes no Correio Marítimo e a inspeção do 

transporte de cartas 

O surgimento do Correio Marítimo centralizado e a obrigatoriedade das cartas 

irem sempre na mala do correio significou a tentativa de controlar a antiga forma de 

envio de cartas, pela via informal dos navios de comércio. O antigo sistema, em vigor 

até 1798, parecia funcionar satisfatoriamente, de acordo com relatos da época. Ofícios 

dos governadores das capitanias do Pará, de Pernambuco e da Bahia enviados à D. 

Rodrigo de Souza Coutinho sobre o assunto indicavam que os “navios da praça” eram 

suficientes para manter comunicações efetivas e regulares entre estas capitanias e o 

reino25.Além disso, as massivas entradas de navios comerciais no porto de Lisboa 

                                                                 
24 FPC; AH/MNEG/CCG/L3/C529 
25 AHU_ACL_CU_013, cx.109, D.8578; AHU_ACL_CU_015_, cx.201, D.13762 e AHU-Bahia-CA, 
Cx.90, D.17556-17557  
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anualmente, frente às poucas chegadas de embarcações oficiais, demonstram como essa 

era via privilegiada de comunicação regular entre América e Reino26. 

A antiga estrutura representava concorrência para o recém-criado Correio 

Marítimo, pois a preferência dos correspondentes por navios mercantes estava 

relacionada ao não-pagamento da taxa do correio. Daí a necessidade de subordinação e 

controle dessa forma de envio. A partir de 1798, os capitães que não conduzissem a 

mala ou levassem cartas fora dela seriam castigados com pena a ser decidida pelo real 

arbítrio. O mesmo valia para qualquer pessoa que conduzisse cartas fora da mala, com 

exceção para as cartas de recomendação. Assim, os navios da praça e os novos paquetes 

atuariam em conjunto para o funcionamento do correio marítimo. 27. 

Com isso, a Coroa visava o encaminhamento de todas as cartas ao Correio e o 

recebimento da respectiva taxa pelos cofres da administração. Contudo, a existência da 

norma não é suficiente para demonstrar a subordinação efetiva. Essa dependeria, 

sobretudo, de fiscalização eficiente das embarcações na chegada aos portos de destino. 

É importante ressaltar que a visita aos navios e a recolha de cartas por oficiais da Coroa 

era destinado tanto aos navios oficiais quanto aos mercantes. Mas a maior preocupação 

possivelmente recaia sobre os últimos, pois eram maioria.  

Tal hipótese pode ser confirmada se observarmos as escolhas de homens de 

negócio das embarcações que levariam sua correspondência. Tomemos como exemplo o 

caso do comerciante pernambucano José Antonio Alvez de Souza. Os resultados foram 

obtidos a partir do estudo de seu copiador de cartas, que abrange os anos de 1803 a 

1809. Tratam-se de cartas comercias destinadas a correspondentes em localidades 

variadas, como Bahia, Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Lisboa, Londres, Liverpool, 

Angola e Luanda28.  

As informações que mais interessam no epistolário de Souza Guimarães para os 

fins deste artigo são os nomes dos navios pelos quais ele enviava suas cartas, que se 

encontram anotadas à margem do copiador. De um total de 716 cartas, foi possível 

identificar o nome dos navios que as transportavam em 425 casos.  

                                                                 
26 Frutuoso, Guinote, e Lopes, O movimento do porto de Lisboa e o comércio luso-brasileiro (1769-
1836). 
27 ALVARÁ de 20 de Janeiro de 1798. Disponível em: www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/. Acesso em 
<28/04/2017>. 
28 ICS, AHS , NGM 164. 
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Foram arrolados 70 navios entre 1803 e 1809. Grande parte desses navios, 36, 

foram utilizados por Alves de Souza para enviar correspondência para Lisboa. 14 

fizeram o transporte para África (principalmente Angola, mas também Benguela e 

Luanda) e, o restante das embarcações, 20, serviram de transporte para Porto, Inglaterra 

e outras capitanias da América portuguesa.  

Navios transportadores da correspondência de José Antonio Alves de Souza 

(1803-1809) 

 

Dentre os nomes, pode-se verificar a quase inexistência de navios oficiais. O 

cruzamento dos nomes registrados nas cartas com os das embarcações oficiais presentes 

permitiu auferir que a maioria dos navios eram comerciantes, sendo apenas duas 

embarcações de guerra pertencentes à Marinha real: o Real João e uma charrua, 

provavelmente a Princesa Real, ambos utilizados para enviar cartas para Lisboa em 

meados de 1807. Nenhum paquete de correio marítimo figura dentre as embarcações29.  

Uma explicação razoável para esse fenômeno é a pouca disponibilidade de 

embarcações oficiais que circulavam em Pernambuco nesse período. 11 embarcações 

oficiais de correio criadas a partir de 1797 pararam de atuar até 1803 e apenas 8 riadas 

entre 1799 e 1809 estavam ativas durante o período. Os paquetes também não parecem 

ter feito viagens regulares entre Portugal e América portuguesa. Foram encontradas 

apenas 14 entradas de correios marítimos nos portos de Lisboa entre 1803 e 1809, sendo 

8 entradas provenientes das capitanias do Norte e 6 da Bahia e/ou Rio de Janeiro30. Ou 

seja, existiram poucas as chances para o comerciante pernambucano ter enviado suas 

cartas por essa via. Em contrapartida, o epistolário revela 77 saídas do porto de Recife 

                                                                 
29 Os nomes dos navios oficiais da época foram levantados de Esparteiro, Catálogo dos navios 
brigantinos 1640-1910.  E Documentação Avulsa das Capitanias do Arquivo Histórico Ultramarino,  
30 Frutuoso, Guinote, e Lopes, O movimento do porto de Lisboa e o comércio luso-brasileiro (1769-
1836). 

Total de Navios Para Lisboa Para África Para outras localidades 

70 36 14 20 
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em direção à Lisboa em que se transportavam as cartas, praticamente uma embarcação 

por mês para o período de 1803 a 1809.  

Esse estudo de caso é elucidativo para compreender que, mesmo após a 

montagem da estrutura de Paquetes de Correio, as embarcações de comércio ainda eram 

os maiores meios utilizados para envio de correspondência. Por isso, a tentativa de 

subordiná-las ao correio, bem como o projeto de fiscalização na chegada nos portos era 

essencial. 

A fiscalização das embarcações teve como princípio norteador o conceito de 

polícia, que sintetizou toda a gestão interna do Estado a partir de meados do século 

XVIII 31. A Ciência de Polícia, adotada especialmente após o período pombalino, 

pautava-se no controle de várias esferas sociais para garantir o bem-estar dos 

indivíduos, que, em última instância, confundia-se com os interesses do Estado. Logo, 

as ações de polícia envolviam diversas esferas sociais e englobavam questões como a 

vigilância pública, a construção de vias, controle da saúde, estímulo as manufaturas, 

instituição de companhias coloniais, promoção de segurança aos comerciantes, dentre 

outros. Assim sendo, a captação de correspondência durante as visitas a bordo pode ser 

entendida como manifestação do poder de polícia. 

Rastrear a inspeção dos navios e o encaminhamento das cartas ao correio não é 

tarefa fácil, pois a documentação administrativa do Correio Geral da época faz pouca 

menção ao movimento de entrada e saída dos navios e o carregamento e recebimento 

das malas de cartas. Contudo, foi encontrado um conjunto documental no Arquivo 

Histórico Ultramarino que permitiu identificar o encaminhamento das cartas ao correio 

na chegada de Lisboa, os chamados ofícios das visitas do ouro.  

Durante meados do século XVIII e os primeiros anos do século XIX, as visitas 

do ouro eram o procedimento padrão para a recolha de cartas vindas da América 

portuguesa para o Reino. Esse meio de inspeção é anterior à reforma dos correios, sendo 

seu início datado de meados do século XVIII. Sua função primordial era o levantamento 

                                                                 
31 Airton Cerqueira Leite Seealender, «A “Polícia” e as Funções Do Estado - Notas sobre A“Polícia” do 
Antigo Regime. Revista da Faculdade de Direito», Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Curitiba, n. 47 (2008): 29–64. 
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do imposto de 1% sobre o ouro transportado pelas embarcações32. Contudo, as visitas 

também tinham a incumbência da recolha postal. A ligação entre os procedimentos de 

polícia destinados aos navios e o bom funcionamento dos correios tinha como intuito 

prevenir situação comum à época, que era o descaminho das cartas de particulares. As 

cartas muitas vezes eram entregues pelos capitães ou pelo restante da tripulação aos 

próprios destinatários ou à portadores considerados de confiança, passando à margem da 

fiscalização.  

Os ofícios do ouro revelaram que, antes de 1798, tanto a correspondência oficial 

quando a particular era encaminhada à Secretaria da Marinha e Ultramar. Após a 

reforma, elas passaram a ser enviadas diretamente ao recém-criado Correio-Geral. Essa 

mudança pode ser percebida na própria alteração da lexicologia adotada pelo escrivão. 

O encaminhamento era indicado por uma expressão padrão utilizada sempre ao fim de 

cada ofício: “as vias de governo e cartas de particulares remeto à presença de V.Exa.” 

Após 1798, há clara mudança da expressão, que passa a ser “as vias e cartas foram para 

o correio-geral.” 

A obrigatoriedade de enviar cartas para o correio a partir de 1798 foi 

paralelamente acompanhada pela tentativa de tornar as visitas mais rigorosas.  Logo, o 

ímpeto reformista do fim do século acabou por trazer à tona reflexões e medidas 

práticas para melhorar o serviço. Essa preocupação de melhoria aparece claramente em 

ofício de Antonio Tomás Leitão, Juiz da Visita do Ouro e Desembargador dos Agravos, 

à D. Rodrigo de Souza Coutinho, sobre o método para a melhoria das visitas33. Sobre a 

questão da recolha das cartas, o desembargador indicou que havia utilidade “política” 

no encaminhamento das cartas à Coroa: “Nem se deve omitir de quanta utilidade seja 

em uma ou outra ocasião, que as cartas vão à Secretaria d'Estado primeiro que sejam 

entregues às pessoas, a que vêm dirigidas34.”  

Ao descrever o modo como eram feitas as visitas, Antonio Leitão afirmou que 

existiam oficiais e escrivão que acompanhavam o juiz, além de escaler específico para 

transportá-los a bordo. Esses agentes já estavam familiarizados com os trâmites da 

inspeção e já tinham por costume solicitar ao capitão a entrega das cartas. Contudo, o 

                                                                 
32 Heloísa Liberalli Bellotto, «Questões diplomáticas e arquivísticas na prática burocrática luso-brasileira 
do século XVIII: o caso da “visita do ouro”», Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra 29 
(2016): 276. 
33 ANTT, Condes de Linhares, mç. 28, doc. 43 
34 Idem 
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desembargador acreditava que, para evitar o descaminho da correspondência, os oficiais 

deveriam ser estimulados a solicitá-las de forma rigorosa. Assim, sugeriu o pagamento 

de ordenado vantajoso, de 50 mil réis por ano:“O novo estabelecimento do Correio por 

conta da Real Fazenda exige esta nova despesa, sem o que distribuirão imensas cartas, 

e as visitas se reduzirão a mera formalidade35”. 

É viável questionar até que ponto as visitas do ouro eram rigorosas na recolha de 

cartas. Na maioria dos casos consultados, não há relato de conflito entre a tripulação, 

passageiros e o Juiz, sendo poucos os incidentes onde houve a prisão ou repreensão do 

desvio das cartas. Grande parte dos ofícios menciona o encaminhamento ao correio com 

a seguinte frase: “e as vias e cartas que me foram entregues encaminhe-as ao Correio-

Geral”. Ou seja, o juiz parecia limitar-se a despachar a correspondência que lhe era 

entregue, não havendo vestígios de real inspeção na busca de transgressões.  

Além disso, não se deve descartar a hipótese das próprias visitas ocorrerem de 

maneira irregular. Os ofícios das visitas do ouro disponíveis no Arquivo Histórico 

Ultramarino contam com lacunas importantes, não havendo registro de visitas para os 

anos de 1803 a 1805. Não se sabe de fato se, nesses períodos, não ocorreram visitas ou 

simplesmente não há registro, apesar do último caso ser mais provável. Contudo, 

mesmo nos anos aonde há um número significativo de ofícios, eles não parecem 

corresponder a totalidade dos navios chegados ao porto de Lisboa. Isso pode ser 

inferido a partir do cruzamento entre os nomes dos navios utilizados pelo comerciante 

José Antonio Alves de Souza e os ofícios da visita do ouro a partir de 1806, quando 

existem registros mais frequentes das visitas. A maioria dos navios indicado pelo 

comerciante não aparece como alvo de inspeção. Em somente uma pequena parte deles, 

o navio é fiscalizado, havendo encaminhamento da mala para o Correio-geral. Portanto, 

pode-se chegar a seguinte estimativa: 

Inspeção postal nos navios transportadores das cartas de José Antonio 

Alves de Souza (1806-1809) 

Navios transportadores de 

carta para Lisboa 

Viagens para 

Lisboa 

Viagens com 

inspeção 

postal 

Viagens/inspeção 

                                                                 
35 Idem 
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36 59 18 30% 

 

Além da provável irregularidade das visitas, quando as mesmas ocorriam, havia 

espaço para descaminho da correspondência. Esse acontecimento foi apontado nos 

ofícios da Administração de Correio com certa regularidade. No primeiro ano de 

funcionamento do Correio Marítimo a Secretaria da Marinha e Ultramar tentou prevenir 

esses casos pedindo maior rigorosidade à Intendência da Polícia ao realizar as visitas.: 

“(...) que vigie com muito cuidado sobre este extravio, e que logo que 

chegarem navios ou das Ilhas dos Açores e Madeira ou do Brasil e outros 

Reais Domínios na África e na Ásia, os obrigue logo a entregar-lhe todas as 

cartas para as remeter ao correio, e nos Navios do Brasil ter todo o 

cuidado que se não extraviem antes que chegue visita do ouro”36.  

O aviso acima parece ter surtido pouco efeito. Mais de um ano depois, o Diretor-

Geral dos Correios, José Barreto Gomes, pediu ao oficial da secretaria da Marinha e 

Ultramar para que garantisse o pronto envio da mala de cartas à administração do 

correio: 

“(...) sua excelência me deu ordem para dizer a V.mce que da sua parte 

queira escrever ao dito ministro da visita para que exatamente faça cumprir 

o dito Alvará na parte que diz respeito as prontas remessas das malas para 

o correio, e que quanto as cartas que se acharem fora da mala as deverá o 

referido ministro ir juntando em uma mala, que pela repartição do correio 

marítimo se entregou aos seus oficiais, e no fim de toda a visita depois de 

fechada a mandará entregar no correio pelos ditos seus oficiais37. 

O problema não se centrou unicamente nos anos iniciais da reforma, pois os 

indícios de transgressão continuam ao longo dos anos. Em 1806, o Juiz da Visita do 

Ouro, Pedro Duarte da Silva, mandou prender o capitão do navio Aviso do Rio, pois o 

mesmo entregou as mala ao Correio-geral antes da visita. As cartas deveriam ser 

                                                                 
36 FPC, AH/DCG/L4/M34.1, 15/05/1798 
37 AHU_CU_Reino_cx.18, pasta 18, 27/09/1799 
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enviadas ao correio unicamente pelo juiz, não sendo permitido a ninguém da tripulação 

fazer esse serviço, pois poderia causar descaminhos38.  

Existia também problema de distribuição paralela por passageiros dos navios. 

Em 1811, um indivíduo que chegou do Rio de Janeiro portanto cartas fez anúncio na 

Gazeta de Lisboa e pediu aos interessados que se dirigissem à sua morada para as 

receberem. No mesmo exemplar do periódico, constava aviso da chegada do Correio 

Marítimo, orientando os destinatários a buscarem correspondência no Correio-Geral. O 

anúncio do portador clandestino de cartas foi repreendido pela administração postal, que 

confiscou as cartas e emitiu aviso na Gazeta sobre a obrigatoriedade de todas 

correspondência ser retiradas no Correio Geral39.  

Algumas conclusões podem ser depreendidas desse caso. O encaminhamento ao 

correio das cartas trazidas pelo passageiro, a ser feito durante a visita do ouro, não 

ocorreu, havendo falha na inspeção. Além disso, a necessidade em emitir aviso ao 

público sobre a obrigatoriedade da retirada das cartas no correio é sintomática. Após 

mais de uma década da implantação da Administração do correio, o desconhecimento 

do monopólio postal ainda existia. Mas o caso pode ir além da simples ignorância do 

público. Era provável que a atuação dos correios marítimos já fosse bem conhecida 

nessa fase, mas era comum entre os correspondentes o descumprimento da norma.  

Outro caso semelhante aponta para as mesmas conclusões. Em 1812, o sub-

inspetor dos correios Lourenço de Araújo deu conta da apreensão de cartas vindas fora 

da mala e pediu maior rigorosidade na inspeção dos navios para que se mantivesse o 

cumprimento do Alvará de 1798. Solicitou, também, a fixação de editais públicos 

informando a obrigatoriedade das cartas irem dentro da mala “afim que não possa 

alegar-se ignorância”. Além disso, reiterou  a importância do Juiz da Visita do Ouro: 

“(...) e determinando-se igualmente que o Ministro da Visita do Ouro tenha 

a maior vigilância e cuidado em que as malas venham imediatamente ao 

correio, e faça exibir todas as cartas que vierem fora das mesmas por mão 

dos capitães ou passageiros, declarando-se que serão castigados se não 

fizerem delas entrega, afim de serem remetidas a esta Administração”40. 

                                                                 
38 AHU_ACL_CU_017_, cx. 239, D.16365 
39 FPC, AH/DCG/L3/M50 
40 FPC, AH/DCG/L4/M34.1 



19 | Mayra Guapindaia, Entre correios marítimos e embarcações de comércio: envio de cartas entre 
Portugal e América Portuguesa no período das reformas postais (1798-1822). 

V EJIHM 2017 Coimbra| V Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
V International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

Na busca da resolução do problema, em 1812, o Meirinho Geral do Tabaco da 

Repartição do Mar, José Carlos Baptista, fez a apreensão de cartas em uma série de 

embarcações. Ao comentar a iniciativa desse oficial, Lourenço de Araújo, alertou para a 

necessidade de inspeção rigorosa: “Tem entrado nesta administração muitas cartas 

apreendidas a capitães de navios, que tem sido presos, porém não me consta a pena 

que se lhe tem imposto41”. Anexo a esse mesmo ofício, há a indicação de uma série de 

navios visitados com apreensão de cartas, sendo que, para alguns casos, há o processo 

de auto de tomada feito pelo Desembargador dos Contrabandos e Descaminhos dos 

Reais Direitos. Entre setembro e outubro de 1812, foram 9 navios, todos possivelmente 

comerciantes, com apreensões e um total de 65 cartas. 

Ponto interessante é o fato de essas apreensões terem sido realizadas pelo 

Meirinho Geral do Tabaco da Repartição do Mar e os autos de tomada pelo 

Desembargador Geral dos Contrabandos e Descaminhos dos Reais Direitos. Alguns 

réus, além de trazerem consigo cartas, também tinham em sua posse dinheiro e pedras 

preciosas. Ou seja, o descaminho das missivas foi tratado e entendido como assunto de 

polícia tanto quanto o desvio monetário ou de gêneros comerciais. Isso porque 

implicava em prejuízos para a Fazenda real e, consequentemente, era considerado 

desvio dos reais direitos. Essa percepção possivelmente passou a existir após as 

reformas de correio, quanto o porte tornou-se componente da receita do Erário régio. 

Em período mais tardio, o encaminhamento das cartas passou a ser 

responsabilidade dos oficiais da Junta da Saúde Pública. Essa nova instituição, criada 

em 1813, tinha dentre suas funções informar sobre o estado de saúde dos portos; regular 

a quarentena dos navios e garantir precauções na descarga das mercadorias. Contudo, a 

mudança institucional não resolveu o desvio das cartas. Em 1819, durante a visita do 

ouro, foram tomadas de marinheiros 41 cartas a bordo da charrua Sucesso, vinda do Rio 

de Janeiro. De acordo com o juiz do ouro, o capitão entregou em suas mãos algumas 

cartas após a visita da junta da saúde. Ou seja, na altura da segunda visita, a mala 

provavelmente já havia sido enviada ao correio, mas a primeira inspeção falhou em 

identificar correspondência clandestina42.  

Foram entregues pelo capitão 37 cartas cujo porte individual era 80 réis cada, 2 

de 200 réis, 1 de 120 réis e outra de 280 réis. O total dos portes que seria recebido pelo 
                                                                 
41 Idem 
42 AHU_ACL_CU_017_, cx. 281. D.19712 



20 | Mayra Guapindaia, Entre correios marítimos e embarcações de comércio: envio de cartas entre 
Portugal e América Portuguesa no período das reformas postais (1798-1822). 

V EJIHM 2017 Coimbra| V Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
V International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

Correio era de 3760 réis. A multa a ser paga teria o valor de 9 vezes esse total, ou seja, 

33840 réis. Como se vê, a multa era avultada, mas existe dúvidas se foi realmente paga, 

haja vista que os transgressores aparentemente não foram localizados, pois seus nomes 

eram desconhecidos. 

Pode-se concluir que a inspeção não era realizada da maneira devida, havendo 

espaço para desvios de correspondência. Em especial duas razões corroboram com essa 

hipótese. Primeiro, a falta de menção à buscas pormenorizadas nos ofícios da visita do 

ouro. Pela fórmula léxica utilizada em todo ofício, entende-se que eram encaminhadas 

somente as cartas entregues espontaneamente pela tripulação e pelos passageiros. De 

fato, foram localizados poucos sinais de revistas mais rigorosas. Segundo, a existência 

de diversos relatos oficias do Correio Geral, de diferentes anos, acerca da falta de 

diligência nas visitas, quer nas do ouro, quer nas da saúde. De acordo com essa 

documentação, o desvio das cartas era pratica cotidiana nos portos, e a atuação policial 

não conseguia impedir esse costume de maneira satisfatória.  

Considerações Finais 

Este artigo procurou reconstruir a múltipla estrutura de transporte de cartas entre 

Portugal e América portuguesa após as reformas postais. Incialmente, a 

institucionalização do Correio marítimo significou trabalho conjunto com a Marinha 

que, por sua vez, também passou por profundas renovações no período. A aquisição de 

paquetes, embarcações específicas para o transporte de cartas, assinalou a tentativa de 

prover o correio de estrutura oficial pertencente à Coroa. Contudo, a atuação desses 

paquetes foi incipiente em diversos aspectos.  

Os navios de comércio, frente à precária esquadra de paquetes, parecem nunca 

ter deixado de ser a principal forma de carregamento de cartas. A Coroa não perdeu de 

vista a potencialidade do antigo sistema, e tentou subordinar a via mercantil, 

transformando-a, juntamente com os paquetes, no outro braço de transporte do correio 

marítimo.  

Tal subordinação implicou em práticas de inspeção dos navios na chegada aos 

portos. As fontes sobre essas visitas são parciais, pois a maioria trata somente dos 

navios da América portuguesa chegados à Lisboa. O principal meio de fiscalização das 

embarcações em Lisboa se dava pelas visitas de oficiais a bordo. Durante muito tempo, 
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a recolha das cartas foi feita pela Intendência Geral da Polícia durante visitas do ouro. A 

partir de 1813 a responsabilidade foi migrada para instituição a Junta da Saúde Pública.  

O que se pode inferir das fontes é que os meios de fiscalização eram falhos, 

havendo espaço para o desvio de cartas. Ao longo do tempo, algumas medidas foram 

tomadas para se tentar minimizar o problema. Ainda assim, a reclamação dos 

administradores na falta de cuidado na visita dos navios existiu de forma constante para 

diversos anos. 
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