
FUNDO CONSELHO ULTRAMARINO

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO

SUMÁRIOS DAS CONSULTAS MISTAS AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, COD. 13 - 18

Códice Fls. Dia Mês Ano

13 1 Sobre V. Majestade mandar emendar o regimento que foi servido dar ao Conselho Ultramarino, 
na forma que se aponta nesta consulta.

5 DEZ 1643

13 2v Sobre se será conveniente que os navios que se aprestam para a China vão em direitura a 
Macau ou à Índia, e daí à China em navios de remo, suposto o estado em que se está naquelas 
partes com os Holandeses.

3 DEZ 1643

13 3v Sobre o Dr. Diogo Lopes Pereira aceitar e ver os papéis que lhe foram enviados do Conselho 
Ultramarino e os mandar a ele.

3 DEZ 1643

13 3v Sobre S. Magestade mandar remeter ao Conselho todos os papéis que vêm da Índia e mais 
conquistas ultramarinas que devem estar na Secretaria das Mercês e Estado e nos mais 
tribunais, para que se possa dar conta a S. Magestade.

3 DEZ 1643

13 3v Sobre a nomeação dos embaixadores do Japão, os quais hão-de ir logo nestas embarcações. 9 DEZ 1643

13 4v SobreS. Magestade mandar que o Conselho Ultramarino se possa valer dos provedores dos 
armazéns, Casa da Índia, e ministros da Guerra e da Fazenda  para aquelas coisas que forem 
do serviço de S. Magestade e melhor expediente dos negócios, assim como se faz pelo 
Conselho da Fazenda.

10 DEZ 1643

13 4v Sobre um memorial que deu Henrique Correia da Silva, vedor da fazenda de S. Majestade  
acerca da fortificação e presídio que se deve pôr na ilha de Santa Helena.

11 OUT 1643

13 5 Sobre o socorro que se deve mandar em uma ou duas caravelas a Moçambique. 12 DEZ 1643
13 5 Sobre um escrito que o Dr. Diogo Lobo Pereira escreveu ao marquês de Montalvão, presidente 

do Conselho Ultramarino. N.B. Coisas da China e de Macau.
12 DEZ 1643

13 5v Sobre o capitão e governador da Torre de Belém não deixar sair navio algum sem licença do 
Conselho Ultramarino.

19 DEZ 1643

13 5v Sobre o socorro que V. M. deve mandar à Índia na monção de Março que vem de 1644, e a 
Moçambique, pela extrema necessidade em que se acham aquelas partes.

19 DEZ 1643

Este ficheiro é uma transcrição dos índices das consultas Mistas do Conselho Ultramarino, cod. 13 a 18 (1643 – 1696),
publicados na Revista do Gabinete de Estudos Ultramarinos. Estes códices encontram-se descritos no Catálogo Geral dos
Códices do Arquivo Histórico Ultramarino e inseridos na série de Consultas Mistas (cod. 13 a 29, 1643 - 1833). Na
transcrição/cópia optou-se pela atualização da grafia quando inquestionável, e na sua manutenção em caso de dúvida.
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13 7 Sobre V. M. nomear o capitão Pero de Lemos para capitão do patacho que há-de ir de socorro a 
Moçambique. N. B. - El-rei concordou

19 DEZ 1643

13 7v Sobre as peças de artilharia que devem ir nos navios de particulares que forem à China. 22 DEZ 1643
13 7v Sobre o navio que vai a Moçambique 22 DEZ 1643
13 7v Sobre a partida dos navios da China. 24 DEZ 1643
13 8 Sobre a consulta de António Fialho Ferreira e navios da China. 24 DEZ 1643
13 Sobre se será mais conveniente que segundo navio vá de Moçambique a Ceilão e carregue aí 

de canela, ou carregar de escravos e ir ao Brasil e daí  vir a este reino com açucar.                        s.d. s.d. s.d.

13 10 Sobre S. M. mandar que se guarde o capítulo nono do regimento e em cumprimento dele 
assinar as cartas patentess que se passam a Salvador Correia e Diogo Martins, de general e 
almirante de frota. 

5 JAN 1644

13 11 Sobre se mandar remeter a este Conselho relação dos lugares de justiça que estão providos e 
por prover nas partes ultramarinas .

29 DEZ 1644

13 11 Sobre se remeter a este Conselho o Regimento ou instrucções dos requisitos que hão-de ter os 
papéiss de serviços que se consultarem a S. M. por via de merçês. 

29 DEZ 1644

13 11 Sobre se ordenar ao tesoureiro da Corte que dê aos Ministros deste Conselho o papel, tinta e 
mais coisas necessárias que se costumavam dar aos ministros deste Conselho.

22 DEZ 1643

13 11v Sobre as liberdades que se hão-de dar à gente do mar dos navios que vão à China 29 DEZ 1643
13 12v Sobre as mercês que S. M. deve fazer a quem nas partes da Índia queimar navio holancês, não 

guardando eles as pazes que tem feitas naquelas partes.
29 JAN 1644

13 13 Sobre os apontamentos de António Fialho Ferreira. que vai por capitão mor dos navios que S. M. 
manda à China, das ordens, provisão e regimento que se lhe devempassare mercês que se 
devem fazer à cidade de Macau e seus moradores e outros particulares. 

31 DEZ 1643

13 16-20 Sobre se navegar em frotas deste reino para o Brasil e daquelas partes para este reino. 19 DEZ 1643
13 20 Sobre S. M. mandar remeter ao Conselho a devassa que tirou o ouvidor da alfândega dos 

procedimentos de João Sena da Cunha, governador de Cabo-Verde, acerca da nau que aí 
carregou de negros para Pernambuco.                                                                                                
N.B. Trata-se dum navio holandês..

12 JAN 1644

13 20v Sobre S. M. mandar aplicar ao socorro da Índia e mais. 13 JAN 1644
13 21v Sobre S. M. mandar declarar que passem a este Conselho, com o seu secretário, os quatro 

oficiais que lhe assistiam no Conselho da Fazenda, como escrivão dela, com os mesmos 
ordenados e emolumentos que ali tinham. 

4 DEZ 1643

13 22 Faz-se lembrança a S. M. que é necessário levantar gente de mar e guerra para os oito navios 
que há-de levar Salvador Correa.

5 JAN 1644

13 22 Ainda a respeito da tinta, papel, etc. para o Conselho. 14 JAN 1644
13 22v Sobre o administrador da fazenda real Diogo Vaz Freire preso na China. 5 JAN 1644
13 22v Sobre o alvitre de Duarte da Costa Homem. Sobre moeda de Goa. 29 DEZ 1643
13 24v Sobre o despacho de algumas pessoas de Macau. Trata de mercês. 4 JAN 1644
13 25-27v Sobre a nomeação de capitães de mar  e guerra dos sete navios que hão-de ir a cargo do 

General Salvador Correia de Sá ao Brasil.
21 JAN 1644

13 27v-29 Sobre a nomeação de pessoas para os cinco capitães e um sargento-mor que hão-de ir ao 21 JAN 1644ç p p p g q
Brasil servindo com a gente que vai a cargo do General Salvador Correia de Sá. 

13 29v Sobre a nomeação de pessoas para o sargento-mor do terço que há-de andar embarcado nos 
navios da frota do General Salvador Correia de Sá.

23 JAN 1644

13 30-30v Sobre o regimento da frota do Brasil que vai com esta e mais papéis que se acusam. 26 JAN 1644
13 30v Sobre uma petição de Lourenço de Melo de Sampaio. 26 JAN 1644
13 31 Sobre os avisos que deu Francisco Gomes Moniz, de Paraíba. 26 JAN 1644
13 31 Sobre se mandar prover as capitanias dos Ilheus e de Porto Seguro de pessoas que as 

governem, e ordem ao governador do Brasil que o pau que está nelas o faça conduzir à Baía e 
daí vir nas frotas para este reino por conta de S. M.

27 JAN 1644

13 31v Sobre a dúvida a respeito da carta patente de João Pereira de Eça para vedor da fazenda de 
Ceilão.

28 JAN 1644

13 31v Sobre a junta que se fez nos Armazéns acerca do ponto da agulha fixa, de que trata José de 
Moura Lobo e mercês que se lhe devem fazer.

28 JAN 1644

13 32 Sobre um memorial que deu Jorge de Albuquerque acerca das coisas de Moçambique. 1 FEV 1644
13 33 Sobre o papel que deu o capitão Diogo Garcês Palha sobre coisas dos Rios de Cuama.  N. B. - 

Tem a cópia do papel.
31 JAN 1644

13 34 Sobre se será mais conveniente que o segundo  navio que S. M. manda de socorro a 
Moçambique, depois de ali lançar o socorro, vá directamente a Ceilão e volte para este reino 
carregado com carga de canela, ou se de Moçambique virá ao Brasil carregado de negros e dali 
até ao reino com açúcar.

19 DEZ 1643

13 34 Sobre o socorro que se deve enviar a Cacheu   com o capitão Gonçalo de Gamboa de Ayala, e 
fortaleza que ali se deve fazer.

4 FEV 1644

13 36 Sobre o socorro que se deve enviar ao Maranhão e papel que sobre isso fez António Pais 
Viegas. 

4 FEV 1644

13 36v Sobre se entender que os Holandeses fazem 6.000 homens, com voz de serem para mandar à 
Índia, e serem para se acabarem de se assenhorear do Brasil, e que será conveniente que parta 
logo Salvador Correia com os navios que são nomeados para aquele estado.

6 FEV 1644

13 37 Continuação da Consulta Nº 45. ? ? 1644
13 40v Sobre se não ter oposto até agora nenhum  provido para capitão-mor ou menor das naus da 

Índia e ser preciso nomear outros. 
13 JAN 1644

13 42 Como os alvarás que se passaram para os provedores da fazenda desta capitania do Rio de 
Janeiro, S. Vicente e S. Paulo, fazerem entrega dos sobejos que houver da fazenda real à 
ordem do capitão-mor Luís Barbalho.

13 FEV 1644

13 42v Recordo sobre se mandar remeter a este Conselho as listas dos lugares de justiça que na Índia 
estão providos e por prover e mais papéis tocantes a este particular.

13 FEV 1644

13 42v Sobre os particulares de uma carta da Câmara da cidade de Goa. 15 FEV 1644
13 43v Sobre a gente que há-de ir para a Índia e Moçambique 20 FEV 1644
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13 43v Satisfaz-se ao que S. M. manda acerca de se lhe dizer com que parte há o almirante da frota de 
ajudar a mesma frota.

29 FEV 1644

13 44 Com 36 cartas e 2 regimentos para o capitão de Moçambique e geral de Ceilão e vedor e feitor 
da fazenda daquelas praças, e para os capitães dos patachos que ora vão a Moçambique.

4 MAR 1644

13 44 Com 52 cartas para o vice-rei da Índia e Câmara de Goa e outras pessoas e com 12 consultas, 
tudo em resposta da carta da Câmara de 12 de Dezembro de 1641.

4 MAR 1644

13 44v Sobre a liberdade que hão-de haver os capitães e oficiais e mais gente da navegação dos 
patachos que vão a Moçambique e dali a Ceilão.

27 FEV 1644

13 45 Nomeação  de pessoas para o cargo de chanceler da relação da cidade de Goa. ? ? 1644
13 45v Sobre se mandarem logo duas caravelas carregadas de vinho, sal e outras coisas, ao Brasil 

para virem carregadas de pau e outros particulares.
1 MAR 1644

13 46 O capitão Alexandre de Castro pede se lhe dê uma companhia de infantaria do presídio do Rio 
de Janeiro.

4 MAR 1644

13 46v Sobre as pessoas que se embarcam para a Índia e Brasil e pedem ajuda de custo. 3 MAR 1644
13 47 Nomeação de pessoas para o cargo de chanceler da cidade de Goa. 3 MAR 1644
13 47v Sobre o estanco do sal do Brasil. 5 MAR 1644
13 47v Sobre se deferir com brevidade o apresto das embarcações da Índia, e as consultas que sobre 

isto se têm feito, e se despacharem com mais largueza as Consultas dos serviços dos soldados 
e outros particulares.

8 MAR 1644

13 49 Nomeação  de pessoas para os lugares de desembargadores da relação da cidade de Goa. 8 MAR 1644

13 51 Sobre o capítulo 37 do regimento da frota do Brasil. 11 MAR 1644
13 51v Sobre Paulo Barradas da Silva. 10 MAR 1644
13 51v Sobre S. M. ordenar a António de Barros Caminha entregue no Conselho da Fazenda os papéis 

que lhe tocarem.
11 MAR 1644

13 52v Sobre as notícias que se têm alcançado das minas que  há de ouro no sítio dos Amazonas. 11 MAR 1644

13 56 Sobre um navio de galegos e biscainhos que deu à costa no Cabo. 8 MAR 1644
13 56 Sobre uma carta que veio de Londres escrita por António de Sousa Macedo sobre a gente que 

vai de Holanda para a Índia.
10 MAR 1644

13 56 Sobre um memorial que se deu a S. Majestade acerca das fortificações das fortalezas da Índia. 15 MAR 1644

13 56v Sobre o escrito do provedor dos armazéns acerca de não aparecer Jerónimo Luís, capitão do 
segundo navio da armada de Moçambique.

18 MAR 1644

13 56v Sobre a nomeação de pessoas para auditor da frota de Salvador Correia de Sá. 11 MAR 1644
13 57 Sobre o que aconteceu na  nomeação  que se fez de Manuel da  António da Costa Palma para 

guardião do galeão S. Pedro Grande.
18 MAR 1644

13 57 Sobre S. Majestade mandar advertir ao vice-rei da Índia nas consultas que vieram daquele 
Estado, venham feitas todas as declarações necessárias.

18 MAR 1644

13 57v Faz-se lembrança a S. Majestade que havendo-se de prover os cargos de general de Ceilão e 
da tomada de alto bombordo convirá que vão de cá providos por S. M.

18 MAR 1644
q p p

13 57v Nomeação  de pessoas para o cargo de feitor e almoxarife da frota do general Salvador Correa 
de Sá.

18 MAR 1644

13 58 Sobre a consulta que se fez a S. Majestade por este Conselho sobre o procedimento de João 
Serrão da Cunha, governador de Cabo Verde.

25 MAR 1644

13 59v Sobre a nomeação de pessoas para contra-mestre do galeão S. Pedro Grande que vai para as 
Índias.

18 MAR 1644

13 60 Sobre o socorro da Guiné. 6 FEV 1644
13 60 Sobre os regimentos que se hão-de dar às naus da Índia. 22 MAR 1644
13 60v Sobre o livro que está na Secretaria de Estado e toca a este Conselho. 25 MAR 1644
13 60v Sobre a nomeação de pessoas para o cargo de juiz dos orfãos da capitania do Rio de Janeiro. 22 MAR 1644

13 62 Sobre as ordens e regimentos que se devem dar a Salvador Correia  de Sá e a Duarte Correa, 
seu tio, para o entabolamento das minas de S. Paulo e S. Vicente, e vão os papéis que acusam.

2 ABR 1644

13 63 Sobre o alvitre da planta da pimenta em Ceilão que deu Duarte da Costa Homem. 2 ABR 1644
13 64 Sobre a carta inclusa de Luís Velho que S. M. tem nomeado por cabo dos navios que hão-de ir à 

Índia.
14 MAR 1644

13 64v Sobre o capitão Luís Velho nomeado por cabo das três embarcações que ora se apresentam 
para a Índia.

7 MAR 1644

13 65 Sobre os oficiais dos contos que se hão-de mandar para os contos de Goa. 6 ABR 1644
13 65 Nomeação de pessoas para capitão duma companhia de infantaria do terço que vai a cargo do 

mestre de Campo D. António Ortiz de Mendonça. s.d. s.d. s.d.

13 66 Sobre o alvitre que deu Pero Fernandes Sombreireiro, da pedraria que levou para a Índia um 
castelhano de Sevilha, por nome Pero Perez de Medina. 

6 ABR 1644

13 66v Sobre se mandar recolher uma carta que se diz que tem de S. M. um Manuel da Fonseca 
Gomes para ir a França.

5 ABR 1644

13 67v Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão, de feitor e almoxarifwe de frota de que é 
general Salvador Correia. 

13 ABR 1644

13 68 Sobre as ordens e regimentos que se devem dar a Salvador Correia de Sá e a Duarte Correa, 
seu tio, para o entabolamento das minas de S. Paulo e S. Vicente e vão os papéis que acusam. 
Cont. da fl. 62

? ? 1644

13 69v Sobre o socorro que se deve enviar à Guiné e avisos a Cabo Verde. 18 ABR 1644
13 70 Sobre o socorro de Cacheu. 17 ABR 1644
13 70v Sobre a partida das naus da Índia. 10 ABR 1644
13 71 Sobre um livro que toca a este Conselho e está na Secretaria de Estado. 25 MAR 1644
13 71 Sobre não haver de partir para o Pará um navio que Gualteriate, mercador inglês, despacha 

para aquela conquista.
26 ABR 1644

13 71v Sobre a queixa que fazem a S. Majestade os homens de negócio de os condenarem na terça 
parte da pedraria que se salvou na nau Belém que o ano de 635 vinha da Índia. 

29 ABR 1644
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13 72v Sobre as ordens que há-de levar Paulo Barradas que há-de ir a Cabo Verde a pôr em 
arrecadação os efeitos da fazenda real para S. M. assinar. 

30 ABR 1644

13 73 Sobre o estado em que está o apresto do navio Santo António de Aveiro, que há-de ir às 
capitanias das Ilhas.

4 MAI 1644

13 73v Sobre coisas tocantes ao estado do Maranhão 4 MAI 1644
13 76v Sobre uma carta que escreveu Frei Manuel Silvão (?), guardião e comissário de S. Francisco, da 

ilha de Ceilão, sobre o modo em que os gerais daquela ilha dão aldeias, e se haverem de 
restituir aos religiosos da dita ordem as que tinham e possuiam.

4 MAI 1644

13 77 Sobre a fortificação da cidade da Baía. 7 MAI 1644
13 77v Sobre S. Majestade mandar passar ordem necessária pela parte que toca para o capitão Manuel 

de Sousa e Castro se vir logo a esta cidade por estar nomeado por capitão de uma companhia 
de infantaria que há-de ir a cargo do mestre de campo D. António Ortiz de Mendonça.

10 MAI 1644

13 78 Com as cartas para o governador do Brasil António Teles da Silva, em resposta da sua carta de 
28 de Janeiro para S. Majestade assinar.

11 MAI 1644

13 78v Sobre se mandar a Gonçalo de Gamboa que vá servir o cargo de capitão e feitor de Cacheu, de 
que é provido.

11 MAI 1644

13 79 Sobre os inconvenientes que há para os Irlandeses irem povoar o Maranhão. 14 MAI 1644
13 80 Sobre a petição de réplica que fazem os homens de negócios à resolução que S. M. tomou na 

consulta da queixa que fizeram de os condenarem na terça parte da pedraria que se salvou na 
nau Belém.

17 MAI 1644

13 80v Sobre ser conveniente que nas ilhas de S. Tiago de Cabo Verde se ponha a vintena como se 
pôs na Baía e no Rio de Janeiro.

18 MAI 1644

13 81 Sobre o papel que deu João Rebelo de Lima acerca dos meios com que se podem atalhar os 
descaminhos que se fazem nas alfândegas deste reino e do Brasil, com as liberdades dos 
lavradores e senhores de engenhos..

21 MAI 1644

13 82v Sobre o estado em que se acha a praça de Cacheu e efeitos de que se deve S. M. valer pra o 
socorro daquela praça.

1 JUN 1644

13 83 Sobre S. M. mandar passar ordem ao Conselho da Fazenda para fazer meter na folha da 
Chancelaria as ordinárias dos porteiros deste Conselho.

1 JUN 1644

13 83 Sobre um memorial que se deu acerca de se fabricarem navios no Grão-Pará. 1 JUN 1644
13 86 Sobre o fundamento que o Conselho teve para mandar antes pagar meios freites do sal que vai 

nos navios do Brasil que passar patentes de capitão de mar e guerra, com soldo aos mestres 
dos navios.

3 JUN 1644

13 86 Sobre os novos regimentos e ordens que pede Salvador Correia de Sá e Benevides. 7 JUN 1644
13 86v Sobre S. Majestade mandar passar as ordens necessárias para os provedores dos armazéns, 

Casa da Índia, Alfândega, Contador-Mor e mais ministros da Justiça, Fazenda e Guerra, darem 
cumprimento às ordens do Conselho..

7 JUN 1644

13 86v Nomeação de pessoas para ouvidor das minas de S. Paulo e S. Vicente. 6 JUN 1644
13 87 Nomeação de pessoas para feitores do pau brasil na cidade da Baía, Ilhéus, e Porto Seguro. 6 JUN 1644

13 87 Sobre o socorro da Guiné. 5 JUN 1644
13 87v Sobre as novas que vieram de nas Ilhas andarem cinco navios de Dunquerque. 8 JUN 1644
13 87v Sobre uma petição que se deu neste Conselho para se levantar uma companhia de infantaria. 8 JUN 1644

13 87v Sobre os meios que aponta Salvador Correia de Sá para remediar os danos que os Holandeses 
têm feito no Brasil e Angola, e para introduzir comércio em Buenos-Aires.

10 JUN 1644

13 88v Sobre o despacho que se deve mandar para o provedor e oficiais da Casa da Índia. 7 JUN 1644
13 89 Sobre haver de partir para o Pará um navio que Gualteriate, mercador inglês, despacha para 

aquela conquista.                                                                                                                                   
Cont. da fl. 71.

18 JUN 1644

13 89v Sobre o que o governador geral do Brasil escreve acerca do modo com que o bispo provê e cola 
os benefícios.

7 JUN 1644

13 90 Sobre uma carta que escreveu a Câmara da vila de S. Paulo, capitania de S. Vicente do Estado 
do Brasil, acerca das moléstias que recebem.

21 JUN 1644

13 90 Sobre as cartas que escreve João do Canto de Castro, provedor das armadas e naus da Índia e 
Agostinho Borges de Sousa, provedor da fazenda das Ilhas, em razão da naveta da Índia que 
chegou ao Faial.

23 JUN 1644

13 90v Com as cartas do provedor da fazenda da Ilha Terceira e de João da Costa, capitão do patacho 
da Índia.

19 JUN 1644

13 90v Com a carta inclusa de Luis Barbalho Bezerra, capitão-mor do Rio de Janeiro sobre a partida da 
frota.

9 ABR 1644

13 91 Sobre a resposta que deu o provedor dos armazéns acerca da passagem dos índios Manuel de 
Sousa e Brás da Costa ao Rio de Janeiro.

6 JUL 1644

13 91 Recordo que se faz a S. M. das consultas que se fizeram sobre os feitores do pau brasil e das 
cartas que escreveu João Serrão da Cunha acerca dos procedimentos de Luís de Magalhães.

6 JUL 1644

13 91 Sobre a licença que S. M. concedeu aos Irlandeses para irem ao Maranhão. 7 JUL 1644
13 92 Sobre uma carta que veio das ilhas Terceiras do provedor da fazenda e armadas e carta do 

capitão João da Costa que veio da Índia às ditas ilhas.
12 JUL 1644

13 92 v Sobre o governador do Maranhão e capitão do Pará. 14 JUL 1644
13 92 v Sobre um papel que deram Domingos Lopes de Sequeira e António Teixeira de Mendonça do 

modo como se poderá meter o socorro em Angola.
14 JUL 1644

13 94 Sobre o socorro que se deve enviar à Guiné. 18 ABR 1644
13 94v Sobre governar o Maranhão António Teixeira de Melo enquanto não vai André Vidal de 

Negreiros que está nomeado por governador daquele estado.
19 JUL 1644

13 95 A Câmara do Rio de Janeiro dá conta do dinheiro que ali se mandou marcar e oferece o cunho 
do dinheiro meúdo para a obra da fortaleza da Lagem.

19 JUL 1644

13 96 Sobre a reformação que se deve fazer no presídio da capitania do Rio de Janeiro. 21 JUL 1644
13 96 Sobre o que constou das devassas que António de Abreu de Miranda, que serve de governador 

de Angola, tirou de Francisco da Fonseca Saraiva e de Francisco da Mata.
23 JUL 1644
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13 98-103 Sobre os particulares de António de Abreu de Miranda, eleito governador de Angola pelo povo, 
acerca do estado daquele reino.

23 JUL 1644

13 103v Sobre a dúvida que S. M. tem acerca de assinar as cartas que se passaram para os 
governadores ultramarinos remeterem a este Conselho todos os negócios de qualquer 
qualidade que sejam.

27 JUL 1644

13 104 Sobre S. M. mandar que toda a gente que quiser ir viver ao estado do Maranhão se lhe dê 
passagem e mantimento.

30 JUL 1644

13 104 Sobre dois capitães que há na Baía. 29 JUL 1644
13 104v Nomeação de pessoas para governador de Cabo Verde. 30 JUL 1644
13 105 Sobre S. M. mandar prevenir as naus que no ano que vem de 1645 hão-de ir à Índia e um navio 

à China.
2 AGO 1644

13 105 Sobre S. M. mandar que os donatários das capitanias ultramarinas as tenham providas do 
necessário para sua defesa.

2 AGO 1644

13 105v Sobre os legados que deixou na ilha do Fogo um Francisco Peres de Canos, castelhano, a sua 
mãe e irmãs castelhanas.

4 AGO 1644

13 106v Sobre a eleição que a Câmara do Rio de Janeiro fez na pessoa de Duarte Correa Vasqueanes, 
por morte de Luís Barbalho Bezerra, de capitão-mor e governador daquela praça.

6 AGO 1644

13 107 Sobre cartas das Ilhas de Angra, de Agostinho Borges de Sousa e João do Canto de Castro, 
provedores da fazenda e armadas. s.d. s.d. 1644

13 107 O que acresceu à Consulta da fl. 87 sobre a nomeação de feitores do pau brasil. 11 AGO 1644
13 107 Recordo que se faz a S. M. para mandar deferir a consulta que se lhe fez em 23 de Julho 

passado sobre a carta de António de Abreu de Miranda, eleito governador de Angola.
s.d. AGO 1644

13 107v Sobre as preferências de Sebastião de Lucena e Inácio do Rego, qual deles bom para entrar na 
capitania do Pará.

15 AGO 1644

13 108 Sobre um papel que deu António Teixeira de Mendonça acerca dalguns particulares do reino de 
Angola.

17 AGO 1644

13 109 Faz-se lembrança a S. M. quanto convém socorrer-se a Índia pelas notícias que se tem do 
miserável estado em que se acham aquelas partes.

10 MAR 1644

13 109v Sobre S. M. mandar ao Desembargo do Paço e Junta dos Três Estados remeta para este 
Conselho os papéis que tiverem da capitania do Rio de Janeiro.

22 AGO 1644

13 109v Sobre a caravela que há-de ir em socorro ao Maranhão, de António Vaz Olhado (?). 23 AGO 1644
13 110 Sobre os particulares da carta que escreveu Duarte Correa Vasqueanes eleito governador do 

Rio de Janeiro.
23 AGO 1644

13 111v Recordo das consultas que foram a S. M. sobre aspessoas que vão para Angola. 25 AGO 1644
13 112 O que acresceu à Consulta da fl. 105 sobre S. M. mandar que os donatários das capitanias 

ultramarinas as tenham guarnecidas para sua defesa.                        N.B. Dá a lista dos 
donatários.

25 AGO 1644

13 112v Com a consulta inclusa da Mesa de Consciência sobre dizer que lhe toca o provimento dos 
ofícios das conquistas ultramarinas tocantes a cativos, defuntos e ausentes. 

23 AGO 1644

13 113 Sobre o que refere o governador de Cabo Verde das culpas do capitão de Cacheu Luís de 
Magalhães e de outras pessoas nas cinco cartas inclusas.

23 AGO 1644
g p

13 113v Sobre a carta falsa que o governador do Brasil remeteu a S. M. por que  se concedia a Catarina 
de Oliveira e seu marido Domingos Antunes licença para que eles pudessem vender na cidade 
da Baía a garapa (?) e vão as cartas inclusas 

26 AGO 1644

13 114v Sobre uma petição que deu Gonçalo de Gamboa, capitão da Guiné, sobre uns oficiais que estão 
na galé degredados, que pede para levar consigo.

27 AGO 1644

13 114v Sobre os navios que na monção do ano que vem de 1645 hão-de ir à Índia e das coisas que 
para seu apresto e cabedal são necessárias.

25 AGO 1644

13 115v Sobre a chegada do rei das ilhas de Maldivas que veio da Índia cim Pero de Oliveira. 3 AGO 1644
13 115v Sobre os particulares da carta que da Índia escreveu João da Sequeira Varejão ao Marquês 

Presidente, que vai inclusa nesta consulta.
3 SET 1644

13 117 Sobre o que avisa o governador geral do Brasil acerca da armada holandesa que vai para o 
Brasil.

6 SET 1644

13 118v Sobre o modo da liberdade da canela que se deve dar à gente do mar que veio nesta naveta da 
Índia.

6 SET 1644

13 119 Sobre o estado em que se encontra o apresto do socorro do Maranhão que há-de levar Paulo 
Soares de Avelar.

9 SET 1644

13 119 Sobre o estado em que se encontra o socorro da Guiné e o que lhe falta. 10 SET 1644
13 119v Sobre o Provedor da Casa da Índia não ter dado cumprimento a um despacho que se lhe 

mandou.
12 SET 1644

13 120 Recordo que se faz a S. Majestade sobre mandar dar a ordem necessária para que parta logo 
para Cacheu o capitão Gonçalo de Gamboa.

19 SET 1644

13 120 Sobre Júlio Moniz, capitão de Moçambique. 26 SET 1644
13 120v O capitão Fernão Lopes de Mesquita e os mais moradores de Cacheu pedem licença para partir 

dali um navio comerciar ao Brasil.
27 SET 1644

13 121 Sobre a nomeação para cabo dos navios que em Março do ano que vem de 1645 hão-de ir para 
a Índia.

28 SET 1644

13 121v Sobre a nomeação de pessoas para o posto de mestre de campo de um terço do presídio da 
Baía que tinha ocupado Francisco de Soutomaior que foi governar o Rio de Janeiro.

28 SET 1644

13 122 Francisco de Soutomaior, governador do Rio de Janeiro, dá conta de como tomou posse 
daquele governo e avisa de alguns particulares tocantes à segurança daquela companhia.

28 SET 1644

13 123v O capitão Gonçalo de Gamboa de Ayala pede que S. M. lhe mande aprestar a fragata Santa Ana 
e que se lhe dê mais degredados da galé.

3 OUT 1644

13 124v Sobre uma carta que escreveu António de Sousa de Macedo assistente do embaixador da 
Inglaterra.

5 OUT 1644

13 124v Sobre o modo da liberdade da canela que se deve dar à gente do mar que veio nesta naveta da 
Índia.

6 SET 1644

13 124v Sobre a partida de António Teixeira de Mendonça e mais pessoas que vão à Baía e daí a 
Angola.

6 OUT 1644
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13 125 Gonçalo de Gamboa de Ayala pede que S. M. lhe mande dar alguns presentes para os reis da 
Guiné.

6 OUT 1644

13 125v Sobre se não darem curvas nem outros lugares aos oficiais das naus além dos gazalhados nem 
a outras pessoas.

1 OUT 1644

13 125v Francisco da Cunha de Lousada pede o cargo de cirurgião-mor do estado do Maranhão. 6 OUT 1644
13 126 Sobre as cartas que se escrevem a algumas pessoas e povoações dos rios da Guiné que vão 

com esta e as que é necessário escreverem-se aos reis dos mesmos rios.
7 OUT 1644

13 126 Sobre S. M. mandar que se cobrem pelos bens de André Salema os fretes que na Índia se 
cobraram das fazendas que daquelas partes vieram nestes patachos.

7 OUT 1644

13 126v Sobre se levantar a proibição que havia na Índia para que seus vassalos não pudessem 
navegar a pimenta para os estreitos de Ormuz, Meca e outras partes.

7 OUT 1644

13 127 Sobre o socorro de Angola . 17 OUT 1644
13 127 Sobre o papel que deu o procurador da fazenda de S. M. o Doutor Fernão de Matos Carvalhosa 

acerca do socorro que se há-de enviar a Angola, com ocasião da fugida de Pêro César de 
Meneses.

20 OUT 1644

13 129 Recordo que se faz a S. M. para mandar definir a consulta de 14 de Agosto passado sobre 
alguns particulares que António Teixeira representou serem necessários para o socorro de 
Angola.

19 OUT 1644

13 129 Sobre a vinda do capitão Paulo Barbosa que ia para o Brasil e arribou a Setúbal e veio a esta 
cidade por ordem deste Conselho.

17 SET 1644

13 129v Sobre o que escreve João Serrão da Cunha, governador de Cabo Verde, acerca do piloto que 
lhe pediu o conde de Malbory, inglês.

25 OUT 1644

13 130 Sobre a carta do capitão-mor João de Sequeira Varejão acerca da pouca fidelidade dis homens 
de Goa, e trato e comunicação que têm com Castela, por meio dos Ingleses, sendo culpado de 
tudo isto um Gaspar da Costa, lapidário que veio com Pero de Oliveira.

25 OUT 1644

13 130v Sobre os apontamentos que deu o capitão Tristão da França acerca do mau procedimento que 
tivera na defesa do galeão S. Jorge Diogo Martins Madeira, capitão dele na peleja que teve com 
os Dunquerques.

25 OUT 1644

13 131v Sobre o que escreve o governador-geral do Estado do Brasil, António Teles da Silva, em carta 
de 4 de Junho de 1644, acerca de alguns particulares necessários e convenientes para a 
prevenção da defesa daquela praça e da do Rio de Janeiro.

25 OUT 1644

13 133v Sobre o que escreve o governador António Teles da Silva, acerca da prisão e suspensão que 
fez no ouvidor geral do Estado do Brasil.

25 OUT 1644

13 135 Nomeação de pessoas para o cargo de provedor-mor da fazenda do Estado do Brasil, por 3 
anos.

26 OUT 1644

13 135v Sobre a nomeação de pessoas para o cargo de tenente-general do presídio da Baía. 25 OUT 1644
13 136v Sobre a nomeação de pessoas para capitão do navio que S. M. manda agora à China. 15 OUT 1644
13 137 Sobre Diogo Martins Madeira (?), almirante da frota do Brasil. 7 NOV 1644
13 137 Sobre Gonçalo Gamboa de Ayala, capitão que vai para Cacheu. 7 NOV 1644
13 138 O que acresceu à consulta da fl. 65 deste livro sobre os oficiais dos contos que se hão-de 

mandar para os de Goa. 
7 NOV 1644

13 138v Sobre as declarações que Salvador Correia de Sá pede nos regimentos das minas de S. Paulo e 12 NOV 1644ç q p g
de general das frotas, e vai a consulta e mais papéis que se acusam.

13 141 Duarte Correia Vasqueanes pede que, ajudando ele estes dois anos ao entabolamento das 
minas de S. Paulo, entre no governo do Rio de Janeiro de que S. M. lhe tem feito mercê.

12 NOV 1644

13 141v Sobre a queixa que a Câmara da cidade da Baía fez dos procedimentos do governador geral 
António Teles da Silva.

23 NOV 1644

13 142 Sobre a forma que há de os Holandeses fazerem socorro na Holanda de mais de 1.000 homens 
para Ceilão.

12 NOV 1644

13 142v Sobre a nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor da frota. 14 NOV 1644
13 143v Sobre a nomeação de pessoas para capitão de infantaria da capitania da frota. 15 NOV 1644
13 144v Sobre um memorial que deu S. M. acerca das minas de esmeraldas que há no Rio de Janeiro. 15 NOV 1644

13 145v Sobre os avisos que se devem enviar a Ceilão pelo capitão Manuel Gonçalves Magrisso. 17 NOV 1644
13 146 Sobre se ordenar ao Conselho da Fazenda que as ordens que forem necessárias para nas Ilhas 

Terceiras se darem ao sargento-mor Luís Alves Baines os 150 homens pagos e sustentados até 
o Rio de Janeiro.

22 NOV 1644

13 146v Sobre S. M. mandar que se recolha a resolução que tomou para os navios que forem da Guiné 
com escravos para o Brasil paguem os direitos em Cacheu.

24 NOV 1644

13 147 Sobre os capitães que se hão-de consultar a S. Majestade para os 200 homens que Salvador 
Correia de Sá leva demais para lançar no Brasil.

28 NOV 1644

13 147v Sobre a partida de el-rei das ilhas Maldivas. 3 DEZ 1644
13 147v Para o licenciado Francisco Pinto da Veiga, que vai ao Rio de Janeiro a diligências do serviço de 

S M., as vá também fazer às mais capitanias do Sul. 
9 DEZ 1644

13 148 Continuação do que se escreveu a fl. 121, acerca das pessoas que vão por cabo dos navios 
que vão para a Índia.

10 DEZ 1644

13 148v Nomeação de pessoas para o cargo de que era capitão-geral do Estado do Brasil. 15 DEZ 1644
13 149v Sobre o Dr. Manuel Pereira Franco, ouvidor-geral do Estado do Brasil, preso e suspenso do seu 

ofício pelo governador António Teles da Silva.
16 DEZ 1644

13 150 Sobre os avisos que enviou o governador-geral do Estado do Brasil  António Teles da Silva que 
teve por via de Pernambuco da armada de 7.000 homens que se faz na Holanda para ir 
conquistar e assenhorear aquele Estado. 

16 DEZ 1644

13 150v Sobre a queixa que fazem a Câmara da Baía e o ouvidor-geral dela do governador António 
Teles, e vão as cartas que se acusam.

22 DEZ 1644

13 151 Sobre tocar ao Conselho, conforme o capítulo 9 do seu regimento, o consultar a S. M. os postos 
de vice-rei e governador dos lugares ultramarinos, e vão as consultas que se acusam.

23 DEZ 1644

13 151v Sobre os inconvenientes que se ofereceram ao Conselho da forma em que se fez o assento 
com os mestres  e senhorios dos navios que hão-de levar o socorro a Ceilão.

22 DEZ 1644
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13 154 Sobre S. M. mandar declarar que  sem embargo do socorro que S. M. mandou nos galeões de 
Salvador Correia de Sá para Francisco de Soutomaior levar a Angola, há também o sargento-
mor Luís Alves Baines de levar outro que estava resoluto pela consulta inclusa.

13 JAN 1645

13 154v-159v Sobre o alvitre que deu Gaspar de Brito Freire (?) acerca das coisas do Estado do Brasil. 13 JAN 1645
13 160 Sobre ser conveniente ao serviço de S. M. passar à Índia nesta monção de Março 2 navios ou, 

ao menos, 1 por conta de sua real fazenda.
19 JAN 1645

13 160v Sobre se avisar a Índia da armada que os Holandeses estão fazendo para ir àquelas partes. 27 JAN 1645

13 161 Sobre a nomeação de pessoas para capitão dos navios que S. M. manda que vão a 
Moçambique, e dinheiro que se deve pedir por empréstimo aos homens de negócio para este 
apresto.

27 JAN 1645

13 161v D. Guiomar Manuel, filha única e herdeira de Lourenço de Brito, pede satisfação de 26$637 que 
a fazenda de S. M. está devendo a seu pai que serviu no Estado da Índia, sendo capitão de 
Sofala.

18 JAN 1645

13 162v Sobre a nomeação de pessoas para o lugar de chanceler da cidade de Goa. 20 JAN 1645
13 163 Nomeação de pessoas para os ofícios de almoxarifes ou comissário dos bastimentos da Baía e 

escrivão da chancelaria e auditoria do presídio.
29 JAN 1645

13 164 Sobre S. M. mandar se guarde o cap. 6 do regimento do Conselho. Ultramarino. 1 FEV 1645
13 164 Sobre enviar o secretário Pero Vieira da Silva ao Conselho Ultramarino os livros do Conselho 

antigo da Índia.
6 FEV 1645

13 164v Sobre S. M. haver mandado que os requerimentos de algumas pessoas estantes na Índia se 
remetam ao vice-rei para de lá virem consultados.

15 FEV 1545

13 165 Sobre a urca de Castela que se diz é partida de São Lucar para Angola. 12 FEV 1645
13 166 Sobre uma carta que a este Conselho escreve António de Sousa de Macedo, assistente no reino 

de Inglaterra, acerca do socorro que os Holandeses mandam este ano à Índia.
13 JAN 1645

13 166v Cont. da consulta da fl. 164v. deste livro. 4 MAR 1645
13 167 Sobre as escoltas dos navios da Índia. 6 MAR 1645
13 167 Sobre a nomeação de oficiais de navegação para o galeão Santo António da Esperança que 

este presente ano, com o favor de Deus, há-de ir para a Índia.
14 MAR 1645

13 169 O juiz do povo e os da Casa dos 24 da cidade de Goa pedem se lhes passe a licença para 
gozarem dos mesmos privilégios que são concedidos à Casa dos 24 desta cidade e juiz do povo 
dela.

13 MAR 1645

13 170-175v Sobre duas cartas que escreveu António Teixeira de Melo, eleito capitão-mor de S. Luís de 
Naranhão.

14 MAR 1645

13 176 Sobre se embarcar para a Índia este ano o Dr. Nicolau Pereira de Castilho que S. M.tem 
nomeado para chanceler da Índia.

17 MAR 1645

13 176 Sobre as mercês que pede El-Rei das ilhas das Maldivas pelos 8 memoriais e mais papéis que 
se viram no dito Conselho. 

18 MAR 1645

13 178v O governador das ilhas de Cabo Verde e câmara dela dão contas, pelas cartas inclusas, como  
não quiseram  guardar uma provisão passada pelo desembargo do paço ao ouvidor daquelas 
ilhas sobre os salários.

20 MAR 1645

13 179 Afonso Novo pede a S. M. lhe faça merçê confirmar o alvará que o governador do Brasil António 
Teles da Silva lhe passou da serventia do ofício de meirinho do mar da capitania de S. Vicente.

20 MAR 1645

13 179v O cap. João Ribeiro Vilafranca pede se lhe confirme a mercê que o governador António Teles da 
Silva lhe fez de uma companhia de infantaria do presídio da Baía.

15 MAR 1645

13 180 Sobre o que pede Francisco Salvador que se lhe declare no despacho que tem de seis anos de 
contador da Alfândega de Dio e sirva juntamente de língua, por andarem anexos.

20 MAR 1645

13 181 Sobre as informações que o governador António Teles da Silva fez no presídio do Rio de 
Janeiro, reduzindo a seis companhias. s.d. s.d. 1644

13 182 Sobre o capitão que este ano presente vai à Índia. 22 MAR 1645
13 183 Sobre as mercês que pede o Dr. Nicolau Pereira que vai por chanceler da relação de Goa. 24 MAR 1645

13 184 Sobre uma consulta ou petição de Gonçalo Rodrigues que quer ir por contramestre à Índia no 
navio do Mercatudo.

29 MAR 1645

13 184 Sobre os oficiais do galeão que vai à Índia. 29 MAR 1645
13 184v D. Francisco Mascarenhas pede não seja executado por 30$000 que se lhe pedem de umas 

armas que lhe foram entregues na Índia e que gastou na fortificação de Macau.
30 MAR 1645

13 186 Sobre haverem ou não consultar a S. M. os papéis dos serviços dados por Simão de Tovar. 30 MAR 1645

13 186 Sobre a pretensão que tem a condessa de Crecente (?) filha de Lopo Gomes de Abreu de Lima, 
em razão da capitania-mor das naus da Índia que tem, para que a possa renunciar.

29 MAR 1645

13 188 Sobre o sota-pilioto do galeão Santo António da Esperança que ora vai para a Índia. 3 ABR 1645
13 188v Sobre a queixa que faz o licenciado Manuel Pereira Franco, ouvidor-geral do Estado do Brasil, 

do governador António Teles da Silva. Fazem a mesma queixa os oficiais da câmara.
1 ABR 1645

13 190 O Dr. Luís de Magalhães pede a S. M. o conserve no cargo de chanceler do Estado da Índia. 4 ABR 1645

13 190v Sobre o pau brasil que ora vem, em duas caravelas, da Baía para os padres da Companhia.. 1 ABR 1645

13 190v Sobre os artilheiros que pede o capitão João Gonçalves que vai para Ceilão. 4 ABR 1645
13 191 Sobre o papel do conde de Alegrete que V. M. foi servido enviar a este Conselho em razão dos 

avisos que hão-de ir aos navios do Brasil e Índia. s.d. s.d. s.d.

13 192-196 Sobre as desavenças que houve entre o governador de Cabo Verde, João Serrão da Cunha, e o 
ouvidor Pero do Canto Pacheco, e outros particulares.

6 ABR 1645

13 196 Sobre o que escreve o governador geral do Estado do Brasil António Teles de Silva acerca do 
empréstimo de 30.000 cruzados que por segunda carta de S. M. pediu ao bispo daquele Estado, 
D. Pedro da Silva, e vai a certidão.

15 ABR 1645
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13 197 Sobre uma carta que escreveu Sebastião Parvim de Brito, provedor-mor do Estado do Brasil 
acerca de uma caravela que ali foi ter da ilha de S. Jorge com 142 pipas de vinho para o socorro 
de Angola com os papéis que acusa.

15 ABR 1645

13 197v Sobre a reformação que o governador António Teles da Silva fez no presídio do Rio de Janeiro. 18 ABR 1645

13 198v Sobre os Ingleses e Franceses que vão comerciar aos portos da Guiné e Cabo-Verde. 15 ABR 1645
13 199v Sobre a nomeação das pessoas para o ofício de provedor da fazenda de V. M. no Estado do 

Maranhão.
20 ABR 1645

13 200 Sobre o Dr. Manuel Pereira Franco, ouvidor-geral da Baía de Todos os Santos. 8 MAI 1645
13 200v Com o papel incluso acerca das capitulações com o rei das ilhas Maldivas. 8 MAI 1645
13 200v Sobre uma carta que de Londres escreveu António de Sousa de Macedo, assistente naquela 

corte acerca de uma nau inglesa represar de fazenda de um capitão de um nosso brigue.
6 MAI 1645

13 202 Sobre lhe pertencer pelo regimento se que lhe devem consultar que naus e navios devem ir à 
Índia e conquistas e não a outro tribunal.(Conselho Ultramarino).

8 MAI 1645

13 202v Francisco Duarte pede o ofício de guarda-mor dos navios da cidade da Baía e porteiro da 
alfândega dela para casamento de uma filha.

8 MAI 1645

13 203 Catarina de Luna pede a S. M. lhe conceda licença para que possa renunciar à fortaleza de Onor 
que sua mãe Antónia de Luna nela nomeou em pessoa apta que a sirva.

8 MAI 1645

13 204 Decreto de S. M. com capítulo da carta do embaixador Francisco de Sousa Coutinho sobre as 
pazes que fez com os holandeses sobre Ceilão.

11 MAI 1645

13 205v Com as cartas inclusas de António de Louros (?) Carneiro, morador na cidade do Salvador. 19 MAI 1645

13 205v Sobre S. M. mandar por seu decreto se lhe envie a consulta, decreto ou resolução de que 
mandou o alvará que nela se acusa, e vão os papéis e consultas e regimento que se deu a 
Salvador Correia de Sá e Benevides.

19 MAI 1645

13 207v Sobre a gente que pede António Teles, governador do Brasil, em razão de lhe não levar 
Salvador Correia de Sá os 500 infantes que por ele esperava.

22 MAI 1645

13 208 Relação do que custou pouco mais ou menos o frete, mantimento e soldo de 500 homens que 
hão-de ir para o Brasil.

22 MAI 1645

13 208v Sobe o assento que no Conselho Ultramarino fizeram os pilotos sobre a ordem que levam os 
barcos que vão às ilhas esperar as embarcações que se esperam da Índia, que com as cartas 
feitas se enviam a S. M., para que sendo servido aprová-lo assine as ditas cartas.

24 MAI 1645

13 208v Com as cartas e mais papéis que acusam do governador-geral do Estado do Brasil António 
Teles da Silva e dos ofíciais da Câmara da cidade da Baía em que dão conta do assento que se 
tomou sobre o regimento do general das frotas e sua chegada àquele porto.

24 MAI 1645

13 209 Nomeação de pessoas para governador da capitania do Rio de Janeiro. 6 MAI 1645
13 209v Sobre os 200$000 que se dão ao bispo do Brasil para as obras e fábrica da Sé e 100$000 para 

o vigário-geral de Pernambuco.
31 MAI 1645

13 212 Continuação da consulta da fl. 207, em que António Teles da Silva pede mais gente para a Baía. 1 JUN 1645ç , q p g p

13 213 Sobre  as caravelas que vão às ilhas esperar as naus da Índia. 1 JUN 1645
13 213 Sobre Duarte da Costa Homem. 3 JUN 1645
13 213v Sobre as duas cartas do bispo do Brasil e uma dos oficiais da Câmara. 9 JUN 1645
13 213v Sobre uma carta do bispo do Brasil, que pertence à Mesa de Consciência e Ordens. 9 JUN 1645
13 213v Sobre o que escreve o governador do Brasil acerca de uma nau estrangeira que ali foi ter. 9 JUN 1645
13 214 Sobre o Doutor João Delgado Figueira, conselheiro deste Conselho. 7 JUN 1645
13 214v Sobre Manuel Pires Correia que pede que se lhe passe um alvará pela Chancelaria. 12 JUN 1645
13 214v Sobre o Padre Frei Simão de Jesus, carmelita descalço. 19 JUN 1645
13 215 Gilbert Diniz pede licença para ir com uma nau sua aos portos da Guiné e Angola. 23 JUN 1645
13 215v Sobre a queixa que fez Ambrósio de Aguiar Coutinho da Câmara, capitão-mor e donatário da 

capitania do Porto Santo de se não dar cumprimento a patentes que passou a António de Castro 
de capitão da dita capitania, confirmada por ordem de S. M.

26 JUN 1645

13 217v Sobre o que acresceu à consulta de António de Couros (?) Carneiro, fl. 205 deste livro. 26 JUN 1645
13 218 El-rei das Ilhas Maldivas pede que os 500 xerafins (?) de tença que S. M. mandou dar cada ano 

a Dom Pedro, infante, das ilhas, fiquem por sua morte a seu filho D. Manuel, e que se lhe 
paguem na alfândega de Cochim.

9 JUL 1645

13 218 El-rei das Ilhas de Maldivas pede licença que os 500 quintais de caurim (?) que S. M. lhe 
concedeu, que pudesse mandar a este reino em nau, os possa mandar vir em qualquer 
embarcação.

9 JUL 1645

13 218v Sobre a consulta  dos oficiais da Câmara presos pelo governador-geral e outra do bispo do 
Brasil e outras pessoas dele que têm suas consultas em mãos de S. M. que Deus guarde.

16 JUL 1645

13 218v El-rei das ilhas pede se perdoe a um Vicente Lopes Gil a culpa de fugir do presídio de Mascate e 
ir para terra dos Mouros. 

19 JUL 1645

13 219 Com os papéis inclusos de el-rei das ilhas de Maldivas em que pede a S. M. os envie a Roma. 14 JUL 1645

13 220 Faz-se recordo a S. M. para mandar  pela parte que toca que se apreste o socorro que há-de ir 
ao Ceará e outros particulares.

18 JUL 1645

13 220 Sobre Jorge de Albuquerque que pede se lhe reforme um alvará sem embargo de ser passado o 
tempo e que se lhe passe por 3 vias.

21 JUL 1645

13 220v Sobre a causa que corre no Juízo da Coroa entre Amador do Prado, Gaspar do Basto, seu pai, e 
Francisco de Távora, acerca de pretenderem ser herdeiros de Manuel de Magalhães.

24 JUL 1645

13 221v Sobre João Serrão da Cunha, governador de Cabo Verde que tem acabado seu tempo e 
convém que com suma brevidade vá pessoa prática na guerra e com experiência dela.

28 JUL 1645

13 221v Sobre a carta inclusa que de Londres escreveu a S. M. o assistente António de Sousa de 
Macedo acerca da armada que ali fazem os mercadores.

28 JUL 1645

13 222 Cont. da consulta da fl. 188 sobre a queixa que fez o Licenciado Manuel Pereira Franco. 29 JUL 1645
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13 222 Joana da Silva pede licença para renunciar uma escrivaninha de nau da Índia. 27 JUL 1645
13 222v João de Almeida Rios, capitão da sua caravela Nossa Senhora de Nazaré, pede licença para ir 

com ela com fazendas e mantimentos ao porto do rio Moreira, na costa de Angola ou ao rio 
Cuanza fazer resgate de escravos e levá-los ao Brasil.

28 JUL 1645

13 223 Sobre uma carta que escreveu el-rei das ilhas a S. M. acerca de que não se lhe dando na Índia 
satisfação às mercês que o dito senhor lhe fez neste reino, se vir logo a ele.

29 JUL 1645

13 223v Francisco Vaz Brasco pede licença para renunciar a escrevaninha da nau da carreira da Índia de 
S. M. lhe fez em pessoa oferta para ir servir na mesma forma em que a tem.

s.d. s.d. s.d.

13 224 Luís de Olivares pede o ofício de tabelião do judicial na ilha de S. Tiago de Cabo Verde que 
vagou por falecimento de Belchior de Sá, de quem não ficaram filhos.

3 AGO 1645

13 224v Sobre a licença que o procurador da fazenda das ilhas da Madeira deu a um navio inglês que foi 
a Cabo Verde e ali o condenou por perdido e fazendas o governador João Serão da Cunha.

9 AGO 1645

13 225 Sobre os ordenados dos ministros do Conselho Ultramarino. 19 AGO 1645
13 225 Sobre Jacinto Fagundes, escrivão do paço, entregar uns papéis tocantes aos Padres da 

Companhia de S. Paulo.
11 AGO 1645

13 225v Sobre o que escreveu o governador do Rio de Janeiro Duarte Correia Vasqueanes acerca de se 
mandarem armas aos moradores daquela praça pagando-as por seu dinheiro.

11 AGO 1645

13 226 Manuel Rodrigues Leiria pede a escrivaninha da nau da carreira da Índia que foi de seu genro 
Gaspar de Torres para a pessoa que casar com outra filha sua.

11 AGO 1645

13 226 Sobre a prisão que o general da frota do Brasil fez no Rio de Janeiro em um António da Gama, 
mercador.

11 AGO 1645

13 226v Sobre o que escreveu o general da frota Salvador Correia de Sá acerca do socorro que fez para 
Angola, que foi a cargo de Francisco de Souto-maior.

11 AGO 1645

13 227 Com a carta inclusa do general da frota do Brasil acerca do socorro que deu ao governador 
Francisco de Soutomaior.

s.d. s.d. s.d.

13 227v Sobre as cartas inclusas que escreveu o provedor da fazenda das ilhas Agostinho de Barros de 
Sousa.

21 AGO 1645

13 227v Sobre o bispo do Brasil, D. Pedro de Sousa da Silva. 27 AGO 1645
13 227v El-rei das Ilhas Maldivas pede a aprovação de pessoas em quem possa renunciar a fazenda de 

Damão, em que é provido.
12 AGO 1645

13 228 Sobre o auto que fez o Conde de Alegrete de preguntas a António Mallorquim que da ilha de S. 
Tomé veio a esta cidade que S. M. mandou a este Conselho e do que nele pareceu, e se deve 
de socorrer as conquistas da Índia em razão dos Holandeses.

s.d. s.d. s.d.

13 228v Sobre o que ajunta o governador de Cabo Verde, João Serrão da Cunha, acerca do intento que 
três naus holandesas tiveram de saquear a cidade da Ribeira Grande da dita ilha.

29 AGO 1645

13 229 Sobre haver sargento-mor na praça do Ceará e que sirva nos impedimentos do capitão dela. 22 AGO 1645

13 229v Sobre o mestre de campo  do recôncavo da cidade de Baía, João Alexandre da Fonseca, em 
razão do que sobre ele escreve o governador geral António Teles da Silva.

22 AGO 1645

13 230v Sobre haver ou não o ofício de juiz da balança na cidade da Baía, de que S.M. há feito mercê a 26 AGO 1645j ç , q
Bernardo Vieira Ravasco e haver-se de crear de secretário de estado do Brasil.

13 234 Sobre uma carta que escreveu Filipe de Matos, sargento-mor de Moura, que também o foi do 
Pará, acerca do descobrimento dos rios do Amazonas e ouro que há por aquelas partes, etc.

27 AGO 1645

13 234v Sobre os soldados que vieram da Ilha nas duas naus da Índia, que ora chegaram a esta cidade. 31 AGO 1645

13 235 Frei João Rozeiro, dominicano, pede licença para ir à Índia nas primeiras naus que forem. 26 AGO 1645
13 235v Sobre uma petição que fez António da Fonseca de Ornelas acerca do socorro de Angola. 2 SET 1645
13 236 Sobre os procedimentos do governador Salvador Correia de Sá na capitania do Rio de Janeiro 

com os capitães daquela praça Francisco Munhós Correa e António Correa, e prisão que fez na 
enxovia à mulher do dito Francisco Munhós e seu sogro

31 AGO 1645

13 237 Sobre se enviar um navio à China em Novembro que vem deste ano de 1645 e se nomea por 
capitão dele a Diogo Dias Coimbra.

5 SET 1645

13 237v Sobre o que escreveram os Índios do Maranhão. 4 SET 1645
13 237v Manuel Lopes Pinto pede se lhe reforme, em nome de S. M., um alvará que tem de duas 

escrivaninhas de nau da Índia.
4 SET 1645

13 238 Sobre um papel de advertências de João Rebelo de Lima acerca de cousas tocantes ao Estado 
do Brasil. 

6 SET 1645

13 238v Sobre dois religiosos da ordem das Mercês, castelhanos, que vêm do Pará. 31 AGO 1645
13 238v Sobre o auto que fez o Conde de Alegrete, Matias de Albuquerque, de perguntas que fez a 

António de Malhorquim, que da ilha de S. Tomé veio a esta cidade, que S. M. mandou a este 
Conselho e do que nele pareceu, e se devem socorrer as conquistas e estado da Índia, em 
razão do que usam os Holandeses.

22 AGO 1646

13 239 Sobre a pessoa que há-de levar o socorro ao Maranhão que V. M. tem resoluto se lhe envie. 6 SET 1645

13 239v Sobre os navios que na monção de Março do ano que vem de 1646 hão-de ir á Índia, seu 
apresto e gente que hão-de levar para socorro daquele Estado.

6 SET 1645

13 240 Sobre uma carta que escreveram os oficiais da Câmara da Ilha do Príncipe do contentamento 
que teve aquele povo com a felice aclamação.de S. M. e lhe pede se lembre daquela ilha.

31 AGO 1645

13 240v Sobre uma carta que escreveu Agostinho Borges de Sousa, provedor da fazenda das Ilhas, 
acerca da chegada à Terceira os capitães Bernardo de Aguirre e Joane Mendes de 
Vasconcelos(?) e da leva dos 200 infantes que dali se hão-de conduzir ao Brasil.

19 SET 1645

13 241 Sobre o dinheiro, ordenado e juristição com que João de Castro (Costa?) e Lima há-de ir ao 
Brasil ao tratar da missão a que S. M. o envia.

22 SET 1645

13 241v Francisco de Moura, bramane, pede o ofício de afilador das terras de Salcete. 21 SET 1645
13 242v Os oficiais da Câmara da Baía pedem privilégios a el-rei, visto ele os ter concedido ao 

Maranhão.
12 SET 1645

13 243 Sobre D. Frei António de Jesus, bispo eleito de Meliapor, sobre as suas ajudas de custo. 23 SET 1645
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13 243 Frei Pedro da Ruafirme, comissário e comendador do convento do Grão Pará, da ordem de 
Nossa Senhora da Mercê, e frei João Carrasco, seu companheiro, pedem a S. M. os mande 
sustentar.

23 SET 1645

13 244v Diogo Coelho de Albuquerque, capitão-mor do Seará, pede uma ajuda  de custo. 23 SET 1645
13 245 Para o governador do Maranhão não admitir a um religioso do Carmo que ali foi com poderes de 

vice-colector para tomar as fazendas dos clérigos e doutras pessoas que ali moram.
23 SET 1645

13 245v Sobre não partirem navios nenhuns para as conquistas ultramarinas, sem ordem do Conselho 
Ultramarino.

23 SET 1645

13 245v Sobe os avisos que vieram do Norte por que se tem entendido que está recuperado o Arecefe 
de Pernambuco e outros particulares.

26 SET 1645

13 246 Sobre o modo com que os Portugueses do Maranhão e  S. Paulo se hão-de haver com os índios 
daquelas partes.

26 SET 1645

13 246 D. Garcia Botelha pede se lhe reforme um alvará de capitania de nau da Índia em nome de V. M. 26 SET 1645

13 246v Sobre uma carta que escreve o governador da Baía, António Teles da Silva, em razão de se 
socorrer a praça do Rio de Janeiro.

7 OUT 1645

13 246v Sobre o que escreve o ouvidor do Maranhão acerca dos Holandeses que em uma nau foram à 
capitania do Pará, se quererem alevantar com aquela fortaleza..

8 OUT 1645

13 247 Sobre o que escreve de Batavia António Fialho Ferreira que o ano passado foi por capitão-mor à 
China acerca do sucesso que teve a viagem.

5 OUT 1645

13 248 Sobre uma carta de José Pinto Pereira, que vem por capitão do galeão S. Lourenço e outra de 
Agostinho Borges de Sousa.

7 OUT 1645

13 248 Sobre as cousas que pede o procurador da cidade da Baía. 9 OUT 1645
13 248v Com a cópia da consulta inclusa sobre o que a Condessa de Castro, D. Ana de Lima, e ora 

Condessa de Castanheira, pretende em satisfação dos serviços de D. Paulo de Lima, seu irmão, 
e D. Pedro.

10 OUT 1645

13 249 Sobre a queixa que há de pagarem os mestres que vieram do Rio de Janeiro com aviso de ser 
partido o governador Francisco de Souto Maior para Angola a licença que se lhes deu, por virem 
fora da frota.

8 OUT 1645

13 249 Sobre os capitães que hão-de ir ao Brasil com os 400 infantes. 3 OUT 1645
13 250 Sobre os 400.000 cruzados de dívida de Dias Ravasco a el-rei. 12 OUT 1645
13 251 Sobre Jerónimo de Bargos, em razão de sua carta de ouvidor geral do estado do Brasil que, por 

ordem do Desembargador do Paço dele, recolheu o Dr. Estêvão Leitão de Meireles, corregedor 
do crime da corte, com os papéis que acusa.

13 OUT 1645

13 251v Sobre se prover de armas a praça do Rio de Janeiro. 14 OUT 1645
13 251v Nomeação para sargento-mor da praça de Cabo Verde. 14 OUT 1645
13 252 Sobre os padres da ordem das Mercês que a este reino vieram do Pará, por ordem de V. M. 17 OUT 1645

13 252 Sobre uma carta que de Cochim escreve o capitão Pero de Lemos que deste reino ia para 
Ceilão.

17 OUT 1645

13 252 O príncipe do Aracão pede a S. M. lhe mande declarar o título com que se deve tratar sua 17 OUT 1645p p p q
pessoa.

13 252v D. Martinho de Alemão, príncipe de Arracão, pede a capitania do estreiro de Ormuz, por 
entretenimento, enquanto não entrar na de Goa.

19 OUT 1645

13 253 Com a petição inclusa do capitão Manuel Coelho de Figueiroa por que pede se lhe despache a 
consulta de seus serviços.

20 OUT 1645

13 253 Sobre o estado em que os Portugueses, vassalos de S. M. moradores em Pernambuco e os que 
da Baía mandou o governador estão com os Holandeses e outros particulares.

23 OUT 1645

13 258 Sobre a liberdade dos Índios do Maranhão. 24 OUT 1645
13 259v Sobre o que pedem os moradores do Rio das Caravelas (Brasil) acerca de se lhes remeter 

prelado que os governe.
30 OUT 1645

13 260 Para que S. M. mande se nomeiem pessoas para governador do Maranhão em lugar de André 
Vidal de Negreiros, provido no dito cargo, por estar servindo nas guerras do Brasil.

30 OUT 1645

13 260v Sobre uma carta que escreveu Agostinho Borges de Sousa, provedor da fazenda das Ilhas dos 
Açores, acerca dos soldados que foram nas duas caravelas à Baía e outros que hão-de fazer 
para o Rio de Janeiro.

27 OUT 1645

13 261 Com a devassa inclusa que tirou o licenciado Francisco Barradas, ouvidor geral do Maranhão, 
sobre o que se fez aos Franceses que num navio aportaram no Piriá.

30 OUT 1645

13 261v Sobre cousas que houve acerca de Sebastião de Lucena de Azevedo, em razão de lhe não 
quererem dar posse da capitania do Pará, e procedimentos do ouvidor Francisco Barradas e 
outras pessoas.

30 OUT 1645

13 263 Madalena da Silveira pede passagem e mantimento para se poder ir para o Brasil onde tem seu 
marido.

3 NOV 1645

13 263v Sobre Diogo Dias Coimbra se aprestar para a China e possa partir até o Natal deste ano. 3 NOV 1645
13 263v Catarina de Rezende de Lima de Estácio Roiz pede uma escrivaninha de nau da Índia que foi do 

dito seu marido, o qual morreu indo a servir no próprio tempo em que a ela lhe tocava para 
poder  renunciar 

4 NOV 1645

13 264 Sobre se mandarem aqui vir os 1.120 paus de Brasilete que avisa António de Barros, provedor 
da fazenda da Ilha de Cabo Verde que se tiraram de um navio castelhano na ilha de S.Vicente 
que deu ali à costa, indo para as Índias.

4 NOV 1645

13 265 Sobre o socorro que se deve logo enviar ao Rio de Janeiro. 5 NOV 1645
13 265v Luzia Gomes pede licença e mantimento para ir para o Brasil. 5 NOV 1645
13 265v Roberto Coq pede licença para que do Rio de Janeiro venha uma sua nau que lá está, em 

qualquer tempo que estiver carregada, sem que lho impeçam.
5 NOV 1645

13 266 Questões entre o Bispo e clero de Cabo Verde com o governador e mais oficiais a propósito de 
se lhes não pagarem os ordenados.

5 NOV 1645

13 266v Sobre o navio holandês "S. Paulo de Hamburgo" que entrou na barra do Pará. 8 NOV 1645
13 268 O que acresceu à consulta da folha 239 deste Conselho sobre as embarcações que em Março 

do ano que vem de 646 hão-de ir à Índia.
10 NOV 1645
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13 269 Diogo Camelo pede se lhe registe um alvará de uma escrivaninha de nau da carreira da Índia, 
em casa dele, sem embargo de se lhe ter passado o tempo.

9 NOV 1645

13 269 O que acresceu à consulta fl. 222 de João de Almeida Rios. 10 NOV 1645
13 270 João Pedro Ficaró, francês, pede se lhe entreguem 8 caixas de açúcar que estão nesta cidade, 

em poder de António Neto.
13 NOV 1645

13 270v Recordo sobre a consulta que se fez a V. M. acerca da licença que o provedor da fazenda da 
Ilha da Madeira deu a um navio inglês que foi a Cabo Verde e ali se tomou por perdido, com a 
fazenda que levava, e vai a cópia da mesma consulta.

13 NOV 1645

13 270v Sobre João Serrão da Cunha pronunciar a prisão e sequestro dos bens de Fructuoso de Abreu. 14 NOV 1645

13 271 João Lopes de Parga pede se lhe reforme um alvará que tem de uma escrivaninha de nau da 
Índia.

14 NOV 1645

13 271 Sobre a vinda do Marquês de Montalvão ao Conselho Ultramarino. 4 NOV 1645
13 271v Sobre os avisos e socorros que se devem enviar à Índia, Rio de Janeiro e mais partes 

ultramarinas.
17 NOV 1645

13 271v Sobre a nomeação de pessoas para o cargo de capitão-mor e governador do Rio de Janeiro. 12 NOV 1645

13 272v Sobre a fortaleza da Lagem do Rio de Janeiro. 19 NOV 1645
13 272v Sobre se fazer nas comarcas do reino a gente que o ano que vem de 646 há-de ir para a Índia e 

se abrir o título dos filhamentos, pois era por causa disto principalmente que os soldados se 
embarcavam.

19 NOV 1645

13 273 Nomeação de pessoas para governador do Maranhão em lugar de André Vidal de Negreiros que 
está servindo no Brasil.

22 NOV 1645

13 274 Jorge de Albuquerque pede que se lhe aprove mais para a renunciação que há-de fazer de uma 
das capitanias de Damão ou Chaul a D. João Manuel e outras pessoas.

24 NOV 1645

13 274v Sobre algumas pessoas que se acham neste reino que vieram da Índia, que tratam dos seus 
despachos.

24 NOV 1645

13 274v Gonçalo de Gamboa de Ayala, capitão da praça de Cacheu, pede se lhe enviem ferreiros, 
serralheiros e carpinteiros e outas coisas.

23 NOV 1645

13 275 Sobre as cousas que pede o capitão Gonçalo de Gamboa de Ayala, capitão de Cacheu. 23 NOV 1645
13 275 Sobre uns cofres que avisa o capitão Paulo Barbosa estão em Porto Seguro de um engenho 

que o Marquês daquela ilha tinha ali.
28 NOV 1645

13 275v Paulo Barbosa, feitor do pau Brasil em Porto Seguro, avisa da sua chegada a Baía e do que tem 
obrado,

28 NOV 1645

13 276v Sobre a fortaleza que se há-de fazer na povoação de Cacheu. 8 DEZ 1645
13 277 Sobre o socorro de gente que se deve enviar à capitania do Rio de Janeiro. 9 DEZ 1645
13 277v Sobre a nova que corre nesta cidade de ser restaurado o Recife de Pernambuco. 11 DEZ 1645
13 278 Sobre a nomeação de pessoas para geral (?) da cidade de Macau. 11 DEZ 1645
13 278 Sobre uma carta que escreveu o governador do Brasil António Teles. 14 DEZ 1645
13 278v Sobre o pau que traz o navio S. António, de Aveiro, que veio a esta cidade de Porto Seguro. 16 DEZ 1645

13 279 Com a consulta inclusa da frota do Brasil sobre a mesma. 19 DEZ 1645
13 279 Sobre o socorro que se deve enviar ao Brasil e Rio de Janeiro. 19 DEZ 1645
13 279-282v Sobre se continuar ou não o entabolamento das frotas do Brasil e vai a consulta o original e mais 

papéis.
19 DEZ 1645

13 283 Com a consulta, cartas e mais papéis que acusa do governador Geral do estado do Brasil, 
António Teles, e dos oficiais da Câmara da cidade da Baía em que dão conta do assento que se 
tomou sobre o regimento do general das frotas e sua chegada àquele porto.

23 DEZ 1645

13 283 Sobre uma petição dos mestres do Brasil, em razão de não pagarem a daria (?) e toneladas da 
frota de Salvador Correia de Sá.

8 JAN 1646

13 283v Sobre a vinda de um religioso de S. Agostinho que da Índia veio, sem licença do seu prelado. 11 JAN 1646

13 283v Sobre a chegada a Angola de Francisco de Soutomaior e do estado em que chegou e do que 
fez.

17 JAN 1646

13 285 Sobre uma petição que deu Luís de Miranda, governador eleio do Rio de Janeiro. 17 JAN 1646
13 285 Sobre uma carta de João Fernandes Vieira escrita de Pernambuco a 30 de Agosto de 1645. 17 JAN 1646

13 285v Sobre Rodrigo (?) de Miranda Henriques que não aceita o governo de Cabo Verde. 17 JAN 1646
13 285v O bispo do Brasil pede se mande recolher qualquer despesa que seja dado sobre a 

administração de Pernambuco, por lhe tocar.
17 JAN 1646

13 287 Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da fazenda do Maranhão. 19 JAN 1646
13 288v Sobre uma carta que V. M. remeteu a este Conselho com decreto seu do Conde Almirante, seu 

embaixador de el-rei Cristianíssimo. N.B. ( Fala do Padroado, bispado da Pérsia, etc.)
19 JAN 1646

13 289 Sobre se conceder ou não renunciações de cargos da Índia.                                                             
N. B. - Resolveu-se examinar cada caso de per si.

24 JAN 1646

13 289v Sobre o decreto de V. M. por que manda se restitua a Manuel Simões, tesoureiro dos armazéns 
e dinheiro das frotas do Brasil que em sua mão estava por depósito e ordem deste Conselho. 

26 JAN 1646

13 289v Sobre lhe pertencer a nomeação dos oficiais da navegação da carreira da Índia. 25 JAN 1646
13 291v Sobre o cabedal que há-de ir este ano à Índia nas naus da monção de Março. s.d. s.d. s.d.
13 291v Sobre a preferência da capitania-mor das naus que este ano de 1646 hão-de ir para a Índia 

entre o conde da Torre e D. Branca da Gama.
25 JAN 1646

13 292v Sobre Manuel Pita da Veiga que S. M. manda por provedor de sua fazenda para o Maranhão. 26 JAN 1646

13 292v Sobre Frutuoso de Abreu que veio de Cacheu e se lhe tem embargado seus negros. 14 JAN 1646
13 293 Cont. da consulta da fl. 260 sobre a nomeação de pessoa para o lugar de governador geral do 

Maranhão.
31 JAN 1646
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13 297 Sobre um papel que deu Manuel Pita da Veiga, provedor da fazenda de V. M., em razão de os 
moradores e senhores de engenhos não pagarem dízimos dos açúcares deles por tempo de 
cinco anos.

29 JAN 1646

13 297 Sobre uma petição das pessoas que navegam para as conquistas de S. M. darem as caravelas 
para os socorros que forem necessários.

29 JAN 1646

13 297 Sobre uma consulta que se fez a V. M. em razão dos lugares do desembargo da Relação de 
Goa que nela há-de haver.

29 JAN 1646

13 297v Luís de Miranda Henriques, governador da capitania do Rio de Janeiro, pede uma ajuda de 
custo.

29 JAN 1646

13 298 Sobrre a praia do Ceará e socorro que se lhe deve enviar ao Maranhão na forma que V. M. tem 
resoluto.

27 JAN 1646

13 298 Cont. da donsulta da fl. 285 deste Livro. 7 FEV 1646
13 298v Com as capitulações inclusas de el-rei das Ilhas Maldivas. 5 FEV 1646
13 301 A Câmara de Porto Seguro se queixa a S. M. do capitão Paulo Barbosa, feitor do pau brasil, que 

os trata mal e persegue os padres da Companhia daquela capitania e se irmanou com o seu 
vigário, clérigo degradado pelo Santo Ofício por uma morte.

7 FEV 1646

13 303 Cont. da consulta da fl. 236. 14 FEV 1646
13 304 Sobre um navio que deve ir a Moçambique. 20 FEV 1646
13 304 Jorge de Albuquerque pede reenviar a João Roiz de Sá na capitania que ele renunciou, mas 

com poder de nomear alguém para ela. 
16 FEV 1646

13 304v Sobre e como procedeu Salvador Correia de Sá na jornada das frotas. 21 FEV 1646
13 305 Nomeação de pessoas para governador de Cabo-Verde em lugar de Rodrigo de Miranda 

Henriques.
20 FEV 1646

13 306v Do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor do Rio 
de Janeiro.

20 FEV 1646

13 307v Sobre uma petição que a V. M. deu Duarte da Costa Homem sobre despachos de mercês, o 
qual está no Estado da Índia.

21 FEV 1646

13 308 Pedro de Beer pede licença para se passar ao Brasil. 21 FEV 1646
13 308v Sobre o agravo que tirou Domingos Correia, provedor da fazenda de S. M., do licenciado 

Francisco Pinto da Veiga.
26 FEV 1646

13 310 Sobre o ordenado que se deve dar a Bernardo Vieira Ravasco, a quem V. M. Tem feito mercê 
do ofício de secretário do Estado do Brasil.

26 FEV 1646

13 310 Sobre as cartas de Pernambuco que vieram na caravela de V. M. de que era capitão Manuel 
Pinheiro que a esta cidade chegou a 23 de Fev. de 646.

27 FEV 1646

13 310v Cont. da Consulta da fl. 283 sobre a chegada de Francisco de Souto-Maior a Angola. s.d. s.d. s.d.
13 311v Sobre a nomeação pelo Conselho Ultramarino de oficiais da navegação da carreira da Índia. s.d. s.d. s.d.

13 314 Nomeação de pessoas para seis companhias para o Brasil. 6 MAR 1646
13 316 Sobre o regimento que devem levar as naus da Índia e capitães para elas, do Desembargo da 

Relação de Goa.
8 MAR 1646

13 316v Sobre uma carta que de Cacheu escreve Paulo Barradas da Silva em que avisa algumas 
cousas tocantes à fazenda real.

5 MAR 1646

13 318 Sobre os regimentos que se hão-de dar às caravelas do Brasil e outros particulares do serviço 
de S. M.

23 FEV 1646

13 318v Cont. da Cons. da fl. 227v 8 MAR 1646
13 318v Sobre as vias que hão-de ir para a Índia e sacos em que hão-de ir. 10 MAR 1646
13 319 Sobre as propinas que pedem a V. M. lhes faça mercê dar os conselheiros do Conselho 

Ultramarino, como têm os do Conselho da Fazenda.
9 MAR 1646

13 319 Sobre se dar ao secretário deste Conselho o mesmo que se lhe dava no Conselho da Fazenda 
para papel e tintas e mais cousas necessárias de sua secretaria.

10 MAR 1646

13 319v Sobre a nomeação de capitão-mor das naus da Índia a capitão de nau de viagem que este ano 
vão para a Índia.

11 MAR 1646

13 320 Cont. da Cons. da fl. 298. 13 MAR 1646
13 321 Sobre a morte que deu D. Sebastião Lobo da Silveira, general que foi de Macau, a Diogo Vaz 

Freire e a um criado seu.
10 MAR 1646

13 321v Sobre as caravelas que hão-de com os capitães às ilhas levantar gente para o Brasil e os mais 
de que se há-de fazer o terço que V. M. tem mandado que vá para que estado de socorro.

14 MAR 1646

13 322 Sobre o capitão-mor para as naus da Índia. 13 MAR 1646
13 322 Cont. da consulta da fl. 283 v. 27 FEV 1646
13 323 Sobre Luís Miranda Henriques, capitão-mor das naus da Índia. 16 MAR 1646
13 323 Sobre o socorro que se há-de enviar ao Rio de Janeiro e armas que se hão-de mandar aos 

moradores daquelas terras.
s.d. ABR 1646

13 324 Sobre o alvará que V. M. Foi servido passar para que os vassalos de V. M. naveguem para as 
Índias de Castela, de Cabo-Verde e Guiné, e que o mesmo se possa fazer do reino de Angola.

19 MAR 1646

13 324 Sobre os capitães que são nomeados para o Brasil e dois que faltam para nomear que V. M. 
sendo servido, nomeará.

20 MAR 1646

13 324v Consulta que se fez a S. M. Sobre o capitão Lopo Álvares da Fonseca querer ser sargento-mor 
do Rio de Janeiro.

20 MAR 1646

13 324v Sobre uma petição que apresentou Luís Miranda Henriques, capitão-mor das naus da Índia. 22 MAR 1646

13 325 Sobre uma petição de Luís César e Luís Jardim. 22 MAR 1646
13 325 Sobre os padres da Trindade deste reino contra os da Mercê que vieram , por ordem de V. M. do 

Maranhão a este reino.
22 MAR 1646

13 326 Frei Maurício da Cruz, provincial da Ordem dos Prégadores, pede licença para mandar este ano 
à Índia o Pe. Frei Salvador do Rosário, por vigário-geral, com 5 religiosos mais.

25 MAR 1646

13 327v Sobre o que pede Matias de Sousa Carneiro que este ano se quer embarcar para a Índia. 24 MAR 1646
13 327v Sobre os capitães nomeados para o Brasil e dois que faltam por nomear e que V. M., sendo 

servido, nomeará.
22 MAR 1646

13 328 Sobre os ofícios que vão para trabalhar na fortaleza de Cochim. 27 MAR 1646
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13 328 Sobre uma carta do governador e capitão-mor do Rio de Janeiro Duarte Correia Vasqueanes em 
que dá conta em como o governador-geral António Teles lhe pediu seis navios para trazerem a 
este reino 400 Holandeses que se tinham rendido.

11 ABR 1646

13 328v Sobre uma carta que Duarte Correa Vasqueanes escreveu do Rio de Janeiro e que se segue. 11 ABR 1646

13 329 Sobre uma carta que mandou a V. M. o governador de Angola Francisco de Soutomaior 12 ABR 1646
13 329 Sobre o que se deve enviar a Cabo-Verde ao Governador Gonçalo de Barros da Silva de 

socorro.
13 ABR 1646

13 329v Sobre o mosteiro de freitas que pede a Câmara e o povo da Baía e o governador-geral António 
Teles da Silva e o bispo D. Pedro.

13 ABR 1646

13 329v Sobre uma petição que fizeram a V. M. os oficiais da Câmara da Baía e moradores dela em 
razão dos mestres dos navios irem àquele Estado carregar açúcar como antes iam.

13 ABR 1646

13 330 Sobre as cartas que de novo se receberam neste Conselho do governador de Angola Francisco 
de Soutomaior e socorro que se lhe deve enviar.

13 ABR 1646

13 330 Os Portugueses moradores na capitania de Pernambuco representam a S. M. o miserável 
estado em que se acham postos em contínua guerra, e pede sejam socorridos.

14 ABR 1646

13 331v Sobre as cousas de Angola que pede o governador Francisco de Soutomaior e do estado em 
que está e do que lhe há-de ir de socorro.

14 ABR 1646

13 332v Sobre o mestre de campo Gaspar Pinheiro Logo que V. M. manda passar ao Brasil. 17 ABR 1646
13 332v Sobre os regimentos que se devem dar às caravelas que hão-de ir de socorro ao Brasil. 17 ABR 1646
13 333 O licenciado Jerónimo de Burgos pede que se lhe confirme  o cargo de ouvidor-geral do Estado 

do Brasil de que S. M. tem feito mercê, ou em lugar dele lhe faça outras mercês.
20 ABR 1646

13 334v João Almeida, vigário de Cacheu, pede o rio de Casamansa. 20 ABR 1646
13 335v Sobre o licenciado Francisco Pinto da Veiga. 21 ABR 1646
13 336 Sobre a nomeação de pessoas para o governo do Rio de Janeiro. 24 ABR 1646
13 336v Sobre haverem de ir duas pessoas de cuidado com dois barcos às ilhas e levarem os 

regimentos e ordens para as embarcações que encontrarem da Índia.
26 ABR 1646

13 336v Sobre Gonçalo de Barros da Silva que está nomeado governador para Cabo-Verde. 18 ABR 1646
13 337 Sobre a gente que deve ir ao Brasil deste reino e das ilhas, para sua segurança com a brevidade 

que se tem representado a V. M.
27 ABR 1646

13 337v Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor do Estado do Maranhão. 28 ABR 1646
13 338 Sobre o oferecimento que faz o almirante Diogo Martins (?) Madeira a S. M. de levar armas, 

pólvoras e munições a Pernambuco.
28 ABR 1646

13 338v Sobre o decreto que V. M. mandou a este Conselho para se saber o que tem importado o frete 
dos navios.

28 ABR 1646

13 338v O bispo eleito de Meliapor, Frei António (?) de Jesus, pede o socorram. 27 ABR 1646
13 339 Sobre os Ingleses que querem ir povoar o Maranhão e Pará e carta de foral e doação que pede 

o capitão Guilherme Brum. ( Despacho: Não.)
28 ABR 1646

13 339 Sobre o socorro que se deve enviar ao Maranhão. 30 ABR 1646
13 339v Sobre os mineiros e fundidores que Duarte Correia Vasqueanes, governador do Rio de Janeiro, 

pede para as minas de S. Paulo.
30 ABR 1646

13 339v Cont. da consulta da fl. 335. 10 MAI 1646
13 340 Sobre o mestre de campo de Pernambuco e seu tenente. 10 MAI 1646
13 340v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do reino de Angola. 10 MAI 1646
13 341 Sobre os presos que estão na cadeia do Rio de Janeiro. 14 MAI 1646
13 341 Sobre os padres da Companhia de Jesus serem restituídos na sua igreja que têm na vila de S. 

Paulo.
16 MAI 1646

13 342 Sobre os navios que o governador António Teles pediu ao do Rio de Janeiro. 25 MAI 1646
13 342 Sobre o que se escreveu na monção de Março passado ao vice-rei da Índia acerca da cobrança 

dos 15.000 cruzados (ou réis?) da viagem da China.
29 MAI 1646

13 342v Sobre o governador de Cabo Verde Gonçalo de Barros da Silva e do socorro que deve levar 
para o arquipélago.

29 MAI 1646

13 343 Sobre uma carta que escreveu Duarte Correia Vasqueanes, governador do Rio de Janeiro 
acerca dos Jesuítas se oferecerem a ir à averiguação e entabolamento da serra das 
esmeraldas, da capitania do Espírito Santo.

2 JUN 1646

13 343 Duarte Correia Vasqueanes, governador do Rio de Janeiro, pede se envie socorro àquela praça. 2 JUN 1646

13 343v Sobre os religiosos de N. Senhora das Mercês que vieram a este reinno do Grão-Pará. 5 JUN 1646
13 344 Sobre uma carta que escreveu a S. M. João do Canto de Castro, provedor das armadas e naus 

da Índia nas Ilhas Terceiras em que avisa de algumas cousas que ali são necessárias para as 
embarcações que forem ter às ditas ilhas.

5 JUN 1646

13 344 Sobre a morte de João Serrão da Cunha, governador de Cabo Verde e pessoa que lá deixou a 
governar.

6 JUN 1646

13 344v Sobre Agostinho Borges de Sousa, provedor da fazenda da Ilha Terceira e sobre a gente que se 
lhe mandou levantar para mandar ao Brasil.

8 JUN 1646

13 344v Sobre os 4 capitães que vão ao Brasil do Terço de Francisco de Figueiroa. 1 JUN 1646
13 345 Sobre as razões que Gonçalo Barros da Silva dá para não ir a Cabo Verde. 21 JUN 1646
13 345v Sobre os vinhos que da Madeira vão ao Brasil 20 JUN 1646
13 346v Sobre a nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da ouvidoria do reino de Angola. 21 JUN 1646
13 347 Sobre o socorro que se deve enviar a Angola. 27 JUN 1646
13 347 Cont. da Cons. da fl. 323. 27 JUN 1646
13 347v Sobre a carta que S. M. manda passar ao capitão Guilherme Brum. 28 JUN 1646
13 348 Sobre o socorro que se deve enviar a Angola e minas que se descobrirem naquele reino. 

(Examina-se o papel do Pe. Gonçalo João, S. J.).
5 JUL 1646

13 348 Sobre naus que vão à Ilha Terceira esperar as naus da Índia. Fala-se em Jerónimo Nunes da 
Costa agente de el-rei em Astradam (?).

9 JUL 1646

13 348v Sobre o que escreveu o capitão Simão da Silva que daqui foi à ilha de S. Miguel levantar uma 
companhia de infantaria para o Brasil.

7 JUL 1646

13 348v Cont. da Cons. da fl 344. 10 JUL 1646
13 349v Nomeação de pessoas para o cargo de ouvidor-geral do Maranhãoem lugar do Doutor Francisco 

Barada de Mendonça que V. M. tem mandado vir preso a este reino.
13 JUL 1646
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13 349v Nomeação de pessoas para o cargo de ouvidor-geral da capitania do Rio de Janeiro que há-de ir 
suceder ao licenciado Damião de Aguiar que tem acabado.

12 JUL 1646

13 350v Sobre o Doutor António de Maris Carneiro ler nos Almazens a arte de cosmógrafo-mor os 5 anos 
em que está degredado para o Brasil.

10 JUL 1646

13 351 Sobre uma carta que escreveu Manuel de Sousa Martins, governador da ilha da Madeira acerca 
da gente de guerra que dali podia enviar ao Brasil e pólvora que fez mandar àquele Estado.

14 JUL 1646

13 351v Sobre as capitulações das tréguas que em Batávia fez o Padre Frei Gonçalo de S. José, 
franciscano, com poderes dos vice-reis conde de Aveiras e D. Filipe Martins (Mascarenhas?) 
sobre a paz com os Holandeses, sobretudo em Colombo ou Ceilão.

14 JUL 1646

13 354v Sobre os provedores e governadores das ilhas da Madeira, Terceira e Cabo-Verde não darem 
licença anenhum navio estrangeiro para irem a elas, nem dali para o Brasil.

21 JUL 1646

13 355 Sobre a escusa que dá Manuel Freire (Ferreira) de Andrada a aceitar a mercê que V. M. lhe fez 
do cargo de capitão-mor do Rio de Janeiro.

19 JUL 1646

13 355 Nomeação de pessoas para o cargo de ouvidor-geral do Estado do Brasil. 17 JUL 1646
13 355v Os moradores na capitania de Pernambuco pedem a S. M. lhes acuda com socorro. 18 JUL 1646
13 356 Nomeação de pessoas para governador de Cabo-Verde em lugar de Gonçalo de Barros da Silva 

que não aceitou.
18 JUL 1646

13 357 Sobre uma carta que escreveram a S. M. os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro acerca da 
fortaleza da Lajem.

21 JUL 1646

13 357v Sobre o que os moradores da vila de S. Paulo escreveram ao marquês de Cascais em razão de 
alguns particulares daquela fortaleza.

23 JUL 1646

13 357v Sobre os padres de Nossa Senhora das Mercês que vieram do Maranhão e os da Trindade 
deste reino.

24 JUL 1646

13 358v Sobre uma carta que escreveu João Álvares da Fonseca em que se pede a S. M. licença para 
vir com sua mulher para o reino. Estava no Brasil.

28 JUL 1646

13 359 Sobre a capitania e almirantado da frota do Brasil. 6 AGO 1646
13 359v Cont. da Cons. da fl. 322 sobre o mestre de campo Gaspar Pinheiro Lobo. 13 AGO 1646
13 360 Sobre uma carta que escreveu António Teles da Silva, governador do Brasil, acerca dos 26 

barcos que tem mandado fabricar para defesa do recôncavo da Baía.
18 AGO 1646

13 361 Sobre os procedimentos do capitão Paulo Barbosa e queixa que dele deu o provedor da fazenda 
na capitania de Porto Seguro.

18 AGO 1646

13 362v Sobre um papel que deu o conde marquês de Cascais acerca do socorro que se deve mandar à 
capitania do Itamaracá.

20 AGO 1646

13 363 Sobre um papel que nele deu Bartolomeu Barreiro de Ataíde, morador na capitania do Pará. Diz 
que descobriu novas minas de oiro.

18 AGO 1646

13 365 Apresentação de pessoas  para Álvaro de Sousa renunciar à fortaleza de Dio. s.d. s.d. s.d.
13 365v Paulo Barbosa, administrador do pau brasil em Porto Seguro, pede dinheiro para compra dele e 

embarcação em que ele venha.
23 AGO 1646

13 365v Sobre os 100$000 réis de ordenado que se devem dar cada ano a João Peixoto Viegas, 
tesoureiro das avarias do Brasil.

30 AGO 1646

13 366 Cont. da Cons. sobre o mestre de campo Gaspar Pinheiro Lobo, da fl. 359v. s.d. s.d. s.d.p p ,
13 366v Sobre o que escreveu o bispo de Cabo-Verde que ora está governando aquela ilha, por morte 

de João Serrão da Cunha, governador que dela foi, acerca das dúvidas que houve com o 
ouvidor Pedro do Canto de Castro,.

5 SET 1646

13 367v Catarina Ambrósia, viúva de Domingos de Barros, pede uma tença para ajuda de se sustentar. 5 SET 1646

13 367v Sobre o socorro que a Câmara e povo de Pernambuco pedem se lhe envie. 9 SET 1646
13 368 Sobre umas cartas que escreveu o mestre de campo Francisco de Figueiredo acerca da 

condução de gente que daquelas ilhas há-de ir ao Brasil.
9 SET 1646

13 368 Sobre duas cartas que os mestres de campo que assistem na guerra de Pernambuco 
escreveram a S. M. 11 SET 1646

13 368v Sobre uns capítulos da carta de António Teixeira de Melo, governador do Maranhão, acerca do 
pouco rendimento que há de fazenda real naquele Estado para sustento dos soldados, 
imposição que pôs de 1$ooo réis de cada pipa de vinho e provisão que pede para não serem 
executados os moradores por suas dívidas, posto que de 5 anos.

12 SET 1646

13 369 O capitão de Cacheu, Gonçalo de Gamboa, pede licença para alguns navios de Canárias irem 
comerciar àqueles rios, ou lhe mande S. M. duas fragatas de guerra para lho defender, e não ter 
com que o faça.                                                                                                                                     
Mandou-se-lhe uma fragata.

13 SET 1646

13 369v Domingos e António de Azeredo Coutinho vão às minas das esmeraldas do Espírito Santo. 16 MAI 1646

13 370 Sobre o socorro que se deve enviar à capitania do Espírito Santo para defesa dele e donativo 
dos quatro vinténs que aí se há-de pôr para sustento do presídio dela, na forma em que está 
posta na Baía e Rio de Janeiro, e que o donatário da mesma capitania nomeie capitão para ela.

16 SET 1646

13 371 Sobre as embarcações que na monção de Março do ano que vem de 1647 devem ir à Índia e 
gente com que se deve socorrer aquele Estado.

24 SET 1646

13 371v Sobre se armarem seis fragatas para correrem a costa. Holandeses e Mouros perseguiam os 
barcos que vinham do Brasil.

22 SET 1646

13 372 Sobre uma carta que escreveu o licenciado Pero do Canto Pacheco, ouvidor de Cabo-Verde, em 
que dá razão de um navio francês que ali foi, e carregou e descarregou contra as ordens e 
proibição de S. M.

22 SET 1646

13 373 Sobre dois papéis que no Conselho se viram acerca das cousas que se fazem em Pernambuco 
e excessos que ali se cometeram

22 SET 1646

13 373 Sobre S. M. mandar  despachar as cartas que nos anos de 1644 e 1645 vieram da Índia. 6 OUT 1646
13 373v Sobre se prevenirem os danos que os fugidos para Castela Gonçalo de Barros da Silva e seu 

irmão João de Barros e João Soares podem fazer a este reino.
25 SET 1646

13 374 Ambrósio de Aguiar Coutinho, donatário do Espírito Santo, pede urgente socorro. 27 SET 1646
13 374v Sobre a prisão que António Raposo, corregedor das Ilhas, fez no capitão Bartolomeu Caldeira 

Valeda.
8 OUT 1646
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13 375v Sobre estarem prestes os três capitães que estão nesta cidade do terço de Francisco de 
Figueiroa para irem ao Brasil.

12 OUT 1646

13 375v Sobre as queixas que há do capitão António do Canto de Almeida, da capitania do Espírito 
Santo, e mandar S. M. ao donatário Ambrósio de Aguiar Coutinho nomeie pessoa para capitão 
da praça.

12 OUT 1646

13 375v Sobre se dar passagem e mantimentoaos casais que se quiserem embarcar para o Maranhão. 13 OUT 1646

13 376 Nomeação de pessoas para o governo do Rio de Janeiro. 13 OUT 1646
13 376v Cont. da Cons. da fl. 306, nomeação de pessoas para sargento-mor do Rio de Janeiro. 20 OUT 1646
13 377 Sobre uma carta que escreveu Agostinho Borges de Sousa, provedor da fazenda das Ilhas 

Terceiras, acerca dos excessos que cometeu o corregedor dela António Raposo.
17 OUT 1646

13 377v Sobre as novas que trouxe do Brasil a caravela que veio ontem, 18 deste mês.               19 OUT 1646

13 381 Sobre se acudir com socorro aos moradores de Pernambuco. s.d. s.d. s.d.
13 381v Sobre uma carta do Bispo de Cabo-Verde pedindo se envie governador para aquelas ilhas. 7 NOV 1646

13 382 Sobre o socorro para o Rio de Janeiro. 8 NOV 1646
13 382 A Câmara da Baía pede socorro de infantaria, pólvora e armas. 9 NOV 1646
13 382 v Sobre o modo como se hão-de admitir no reino estrangeios com navios que venham para sua 

defesa.
9 NOV 1646

13 382v Cartas que se escrevem ao governador-geral António Teles da Silva e ao do Rio de Janeiro, 
Duarte Correia Vasqueanes, sobre as esmeraldas e outros particulares, que S. M. deve assinar.

9 NOV 1646

13 383 Carta ao governdor do Rio de Janeiro Duarte Correia Vasqueanes, em resposta à que ele 
escrevera sobre a jornada de Domingos de Azeredo e seu irmão e outras pessoas para as 
minas das esmeraldas.

9 NOV 1646

13 383 Sobre o homem que veio da China no galeão de Luís Velho. 9 NOV 1646
13 383v Cont. da Cons. da fl. 378. 9 NOV 1646
13 384 A Câmara do Rio de Janeiro, o governador Duarte Correia Vasqueanes pedem socorro. 13 NOV 1646
13 384v Os moradores de Pernambuco pedem se nomeie administrador eclesiástico ao Padre-Mestre 

Manuel Calado do Salvador.
19 NOV 1646

13 385 Os Padres Jesuítas pedem, pelo provincial Pe. Jerónimo Vogado, a aldeia dos Iguaruanas, no 
Maranhão.

19 NOV 1646

13 385v Sobre o capítulo da carta que o tesoureiro do dinheiro das frotas da Baía que ali serve em 
ausência do pagador Manuel Pereira Lobo, escrita a ele em 18.11.1646.

18 NOV 1646

13 386 Cont. da Cons. da fl. 383. 14 NOV 1646
13 386v Sobre o oficial que se pretende tirar ao secretário do Conselho Ultramarino para se acrescentar 

outro a João Pereira Bettencourt.
22 JAN 1646

13 387 Sobre o assento que se fez no Conselho da Fazenda com António da Fonseca de Mesas acerca 
dos dois navios que quer mandar à Índia.

22 NOV 1646

13 388 Sobre o modo como se há-de passar patente a Salvador Correia de Sá do governo do Rio de 
Janeiro.

23 NOV 1646

13 388v Nomeação de pessoas para ouvidor-geral do Rio de Janeiro. 24 NOV 1646
13 389 Sobre uns autos e requerimentos dos oficiais da Câmara do Rio de Janeiro e mestres dos 

navios que o governador daquela praça Duarte Correia Vasqueanes, remeteu feitos antes da 
partida da frota.

27 NOV 1646

13 389v Sobre o ofício de escrivão de suicídio (?) da capitania do Rio de Janeiro. 26 NOV 1646
13 390 Sobre uma petição que fizeram o procurador e povo de Pernambuco. Pedem socorro. 27 NOV 1646
13 391v Sobre os 1.OOO homens que S. M. manda levantar para o Brasil e capitães para eles. 29 NOV 1646
13 391v Nomeação de pessoas para o cargo de tenente de mestre de campo geral de Pernambuco. 5 DEZ 1646

13 392 Sobre o capitão que deve ir ao Porto para daí  passar ao Brasil com 2OO infantes. 12 DEZ 1646
13 392 O governador do Rio de Janeiro, Duarte Correia Vasqueanes, escreve dizendo ser conveniente 

que todos os ministros seculares e eclesiásticos vivam no alto daquela cidade e outeiro.
13 DEZ 1646

13 392v Pero Ferraz Barreto, provedor-mor da fazenda do Brasil, escreve sobre a necessidade de se 
socorrer Pernambuco e a falta que havia de sal.

19 DEZ 1646

13 393 Sobre as ordinárias da especiaria da Casa da Índia dos ministros do Conselho Ultramarino. 29 NOV 1646

13 393v Sobre o regimento que háo-de levar as caravelas que vão de socorro ao Brasil. 15 DEZ 1646
13 393v Cont. da Cons. da fl. 390v. s.d. s.d. s.d.
14 1 Sobre Salvador Correia de Sá. 8 JAN 1647
14 1v Recordo sobre a conta que se tem feito a S. M. em razão do socorro e embarcações que se 

devem mandar à Índia na monção de Março. 
10 JAN 1647

14 2 Sobre se deferir algumas consultas da Índia e outras do serviço de S. M. 11 JAN 1647
14 2 Sobre dois capitães que S. M. manda se escolham com toda a atenção e que sejam pessoas de 

grande préstimo.
12 JAN 1647

14 2v Sobre Francisco Barreto que V. M. tem nomeado  para mestre-do-campo geral dos Estados do 
Brasil.

14 JAN 1647

14 2 Sobre as despesas que pede de algumas coisas que lhe são necessárias. 14 JAN 1647
14 3 Sobre o auditor-geral, que pede o mestre do campo do Estado do Brasil Francisco Barreto. 23 JAN 1647

14 3v Sobre a ajuda de custo que pedem os licenciados Gonçalo Correa de Campos, Luís de Abreu 
Borges e Marcos Correa de Mesquita, que vão por desembargadores para a Índia.

12 FEV 1647

14 4 Sobre uma petição que V. M. mandou remeter a este Conselho dos moradores de Viana, Foz do 
Lima.

24 JAN 1647

14 4v Sobre o estado em que se acha a guerra de Pernambuco e outros particulares. 28 JAN 1647
14 5v Com as consultas inclusas sobre os efeitos que se haviam de enviar a Paulo Barbosa, feitor do 

pau brasil.
26 JAN 1647
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14 5 Sobre dois decretos que V. M. mandou a este Conselho em razão do socorro das coisas da 
Índia.

28 JAN 1647

14 6 Sobre os rendimentos da renda das belaias da Baía se não aplicarem senão para defesa 
daquela praça.

30 JAN 1647

14 6v Sobre o modo como se há-de passar a Francisco Barreto patente de mestre-de-campo geral do 
Brasil.

1 FEV 1647

14 7 Sobre a forma em que se fez o regimento das frotas do Brasil e o que mais convém para seu 
entabolamento.

6 FEV 1647

14 8 Sobre a declaração do capítulo décimo do regimento da frota do Brasil. 6 FEV 1647
14 8v Sobre uma carta do capitão da Guiné, Gonçalo de Gamboa, que neste Conselho entregou o 

vigário da dita praça, Padre João de Almeida, que os galegos tomaram.
6 FEV 1647

14 8v Cont. da Consulta sobre Salvador Correia de Sá, da fl. I. 14 JAN 1647
14 9 Nomeação de pessoas para o cargo de ouvidor geral do reino de Angola. 8 FEV 1647
14 9v Sobre o capitão Pero de Lemos que V. M. manda neste socorro ao Brasil. 9 FEV 1647
14 9v Sobre o tenente-general para o Rio de Janeiro. 9 FEV 1647
14 10 Sobre o ofício do vedor da fazenda do Estado da Índia que está servindo Luís de Freitas de 

Macedo que pede lhe faça V. M. mercê inteirar o tempo que tinha servido quando foi dele 
desapossado.

10 FEV 1647

14 12 Salvador Correia de Sá pede licença para fretar duas naus inglesas e passar nelas ao Rio de 
Janeiro.

12 FEV 1647

14 12v Sobre a extinção do vinho e mel e aguardente da Baía e vai o assento que se acusa. 17 FEV 1647
14 13v Cont. da Consulta da fl. 373 do Códice. 13. 17 FEV 1647
14 14v Sobre a pessoa que saiba fazer artifícios de fogo para se enviar ao Brasil. 21 FEV 1647
14 14v - 17 Sobre as cartas que escreveram o governador-geral do Estado do Brasil e Câmara do Rio de 

Janeiro e das vilas de S. Paulo, S. Vicente, Conceição e Paraíba acerca  dos religiosos da 
Companhia que os moradores de S. Paulo lançaram fora e sobre outros particulares.

21 FEV 1647

14 18 - 19v Sobre um memorial que deu o Pe. João de Almeida, vigário visitador geral da Guiné para que S. 
M. mande socorros à praça de Cacheu.

22 FEV 1647

14 20 Sobre o rendimento da arcaria das frotas do Brasil e vão as nove cartas que se acusam. 23 FEV 1647
14 20v Sobre a gente, armas, pólvora, artilharia e mais apetrechos de guerra que pede Salvador Correia 

de Sá para defesa e fortificação do Rio de Janeiro.
23 FEV 1647

14 21 Sobre o capitão Gonçalo de Gamboa, capitão-mor de Cacheu acabar a fortaleza que V. M. lhe 
tem mandado fazer nesta praça.

22 FEV 1647

14 21v Cont. da consulta da fl. 375 do Cod. 13. Sobre Ambrósio de Aguiar nomear pessoa para capitão 
da capitania do Espírito Santo.

26 FEV 1647

14 22 Sobre Francisco Barreto e Salvador Correia de Sá.. 6 MAR 1647
14 22 - 24 Sobre a nova introdução da navegação da Índia e inconvenientes que dela se seguem. 2 MAR 1647
14 24 Sobre a carta que escreveu o governador do Brasil Teles da Silva acerca do dinheiro que se tem 

ou da consignação que estava dada para a fortaleza da Lagem, e vai a relação que acusam.
8 MAR 1647

g ç q p g , ç q

14 24v Sobre o que escreve António de Couros Carneiro, capitão-mor dos ilhéus acerca do pau do 
Brasil que tem comprado.

8 MAR 1647

14 25 Sobre as pessoas que da Índia vieram consultadas o ano de 1643 pelo Conde de Aveiras vice-
rei que foi daquele Estado, acerca do socorro a Ceilão.

8 MAR 1647

14 25v Sobre o regimento que se deve dar ao mestre de campo geral do Estado do Brasil Francisco 
Barreto.

11 MAR 1647

14 25v Sobre D. Martin Vanrassem (?), capitão-tenente que foi do Marquês de Molinguen (?), general da 
cavalaria e governador das armas castelhanas.

13 MAR 1647

14 26 Sobre os capitães que V. M. tem nomeado para o Brasil que se escusam por doentes e falta de 
tempo para negociarem seus negócios. 

14 MAR 1647

14 26v - 32v Sobre se será conveniente ou não irem naus inglesas ao Brasil para darem comboio às frotas  
que vierem  daquele Estado.

17 MAR 1647

14 33 Sobre o donativo que os ministros do Conselho Ultramarino ofereceram a S. M. 22 MAR 1647
14 33 Sobre o regimento que se deve dar às naus que nesta monção de Março devem partir para a 

Índia.
22 MAR 1647

14 33 Sobre a patente que se passou a Simão de la Pinha (?) de auditor geral da gente de guerra de 
Pernambuco.

24 MAR 1647

14 33v Sobre o que há mister para este Conselho. 27 MAR 1647
14 33v Sobre o ouvidor que nestas naus vai para a Índia. 29 MAR 1647
14 34 Sobre o piloto, capitão e escrivão de navio que António da Fonseca de Meza manda este ano 

para a Índia.
3 ABR 1647

14 34 Sobre o ofício de provedor da fazenda da capitania do Espírito Santo que está vago. 30 MAR 1647
14 34 Sobre o socorro que se deve enviar a Cabo Verde pelo governador Roque de Barros Rego, que 

nesta corte está para se embarcar com ele para aquela praça.
9 ABR 1647

14 34v Sobre o decreto de S. M. para que não vá à Índia o licenciado João de Basto Teixeira. 12 ABR 1647
14 35 Sobre os regimentos que se dão às embarcações que este ano com o favor de Deus vão para a 

Índia de que é cabo João Gomes de Abreu e Melo.
13 ABR 1647

14 35 Sobre se porem em cobrança os réditos da comenda  de D. António Filipe Camarão e vai o 
papel que se acusa.

30 ABR 1647

14 35v Sobre uma carta que escreveu Paulo Barbosa, feitor do pau Brasil em Porto Seguro acerca do 
que tem obrado no serviço de S. M.

30 ABR 1647

14 37 Sobre o aviso que mandou António Teles da Silva de os Holandeses irem à Baía com 30 naus e 
3.000 homens.

2 MAI 1647

14 37v Sobre as pessoas que devem ir ao Brasil para ali servirem de mestre de campo, tenentes-
generais e sargentos-mores.

4 MAI 1647

14 38 Sobre a ajuda de custo de dois desembargadores que vão para a Índia. 18 MAR 1647
14 38 Sobre o socorro que se deve enviar ao Rio de Janeiro. 10 MAI 1647
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14 38v Sobre uma carta que escreveu Gaspar Vogado, vigário na Vila da Praia em Cabo Verde tocante 
ao que ali tem obrado no serviço de el-rei e de outros particulares.

10 MAI 1647

14 39v Sobre uma carta que escreveu Manuel Pais de Aragão, ouvidor-geral de Cabo Verde, acerca 
dalgumas coisas daquelas ilhas e socorros que se lhes devem enviar para defesa delas e da 
praça de Cacheu.

12 MAI 1647

14 40 Sobre se dar ou não refresco e mantimentos aos navios estrangeiros que passam por Cabo 
Verde e se enviar com brevidade socorro àquela ilha e à prraça de Cacheu.

14 MAI 1647

14 40v Sobre o socorro e armada que deve ir logo ao Brasil. 6 MAI 1647
14 41v Sobre os regimentos e socorros que de novo  hão-de levar as caravelas e barcos à Baía. 14 MAI 1647
14 42 Sobre a condição que se há-de pôr às pessoas que requeiram para ir ao Brasil e mercês que se 

lhes devem fazer como quando foi da restauração da Baía. 
17 MAI 1647

14 42v Sobre se passar e fazer nomeação de governadores de Angola e Brasil pelo Conselho 
Ultramarino e das mais conquistas e por ele se lhe passarem os despachos e outros 
particulares.

17 MAI 1647

14 43 Sobre o que há passado no particular da serventia do ofício de escrivão da Câmara da Baía de 
que estava feito mercê António da  Fonseca.

17 MAI 1647

14 43 Sobre a preferência de Paulo Barradas da Silva e António Martins (?) Arnaut na capitania da 
fortaleza de Cacheu.

21 MAI 1647

14 44 Sobre o socorro que se deve mandar a Angola, para recuperação daquele reino, e vão os 
papéis que acusam.

24 MAI 1647

14 44v Sobre Salvador Correia de Sá. 14 JAN 1647
14 45 Sobre governador de Cabo Verde para Luís Velho conforme o decreto de S. M. 27 NOV 1646
14 45v Nomeação de capitães para os navios que S. M. manda a Ceilão. 23 FEV 1647
14 46 Nomeação de pessoas para capitão-mor do Rio de Janeiro. 29 MAI 1647
14 47 Sobre se socorrer a praça de Cacheu com brevidade. 1 JUN 1647
14 47v Sobre os efeitos que Gonçalo de Gamboa de Ayala, capitão de Cacheu, aponta para sustento e 

fábrica das embarcações que se lhe enviarem de socorro
1 JUN 1647

14 48 Gonçalo de Gamboa de Ayala, capitão de Cacheu, pede se lhe enviem oficiais pedreiros, 
taipeiros, e algum telheiro para a obra da fortaleza que há-de fazer naquele distrito e avisa que 
lhe vão faltando munições naquela feitoria, principalmente balas de mosquete.

1 JUN 1647

14 48v Gonçalo de Gamboa de Ayala, capitão de Cacheu, pede em uma carta se lhe faça mercê 
mandar se responda a uma consulta da mesa de consciência, sobre a mercê que o dito senhor 
fez ao alferes B... Teixeira Cabral do hábito de S. Tiago.

1 JUN 1647

14 49 Sobre a queixa que faz Paulo Barradas da Silva do capitão da praça de Cacheu Gonçalo de 
Gamboa de Ayala e devassa que dele se tira.

4 JUN 1647

14 50 Sobre umas cartas de Gonçalo de Gamboa de Ayala, capitão de Cacheu, em que avisa de 
como os moradores daquela praça estão com ânimo castelhano.

4 JUN 1647

14 50v Sobre o donativo que se lançou na praça do Rio de Janeiro, para a obra da fortaleza da Lagem, 
e vão as duas cartas que se acusam.

5 JUN 1647

14 51 Sobre a nomeação por Ambrósio de Aguiar Coutinho de pessoa que vá servir de capitão-mor do 
Espírito Santo e um escrito que o secretário deste Conselho escreveu ao do Estado de S. N.

5 JUN 1647
Espírito Santo e um escrito que o secretário deste Conselho escreveu ao do Estado de S. N. 
Sobre este mesmo particular.

14 51 Sobre uma carta que escreveu Duarte Correa Vasquenaes, governador do Rio de Janeiro, em 
que pede socorro e outros particulares.

5 JUN 1647

14 52 - 54v Sobre as prisões e prisões do licenciado Pero do Canto Pacheco, ouvidor-que foi na Ilha de 
Cabo Verde, de que tomou conhecimento o tribunal  do paço.

6 JUN 1647

14 54v Sobre se acudir com socorro aos moradores de Pernambuco. 7 JUN 1647
14 54v Sobre a leva que Manuel do Canto há-de fazer nas Ilhas Terceiras para a armada que agora se 

apresta,
8 JUN 1647

14 55 - 57v Nomeação de pessoas para capitães de mar e guerra dos cinco navios que hão-de ir de socorro 
a Angola, e vão as consultas que se acusam.

15 JUN 1647

14 57v - 60 Nomeação de pessoas para capitães dos 800 infantes que hão-de ir de socorro a Angola. 17 JUN 1647
14 60 Sobre pertencer ao Conselho Ultramarino o passar provisões de tutorias para as conquistas 

assim como se passavam pelo Desembargo do Paço.
17 JUN 1647

14 61 António do Canto de Almeida, capitão-mor da capitania do Espírito Santo, dá conta como uns 
parentes de Marcos Fernandes Monsanto, moradores nela, não são confidentes.

17 JUN 1647

14 61v - 64v Sobre o descobrimento de minas de esmeraldas que se entende há no sertão da capitania do 
Espírito Santo e que se cometa aos Padres da Companhia, e outros particulares.

18 JUN 1647

14 64v Com a petição inclusa dos marinheiros do navio "Jesus Maria José" que pedem que o mestre 
dele lhes dê os 11$000 rs. a cada um, que lhes levou de toneladas e arcarias.

21 JUN 1647

14 64v Sobre um papel que deu Manuel de Queirós Siqueira e um capuchicnho francês mandados pelo 
mestre de campo de Pernambuco e povo dele em que pedem socorros a V. M. e outras coisas 
de que trata esta consulta.

8 AGO 1647

14 65 Sobre a petição de D. Margarida de Aro, mulher de Gaspar de Molina, em razão da serventia do 
ofício que ficou de Pero Martins Negrão de escrivão do almoxarifado e alfândega do Rio de 
Janeiro.

8 JUL 1647

14 65v - 70 Gonçalo Borges de Barros, a quem V. M. tem  feito mercê  do cargo de capitão-mor de conquista 
de Angola, pede ao dito senhor que não haja efeito o novo cargo de mestre de campo que se 
intenta visto ser em prejuízo seu.

12 JUL 1647

14 70 Os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro pedem se lhes guardem seus privilçégios e que os 
governadores-gerais os não mandem ir presos para a Baía.

13 JUL 1647

14 70v Sobre o que escreve Pero de Sousa Pereira, procurador da fazenda do Rio de Janeiro, acerca 
dos ordenados dos quatro vigários do recôncavo (?) das quatro freguesias que ali se criaram de 
novo

13 JUL 1647

14 71 Sobre as pessoas que hão-de ir governar o Rio de Janeiro e o socoro que se lhe deve mandar. 16 JUL 1647

14 71 Sobre um papel que nele deu Salvador Correia de Sá sobre o que é necessário levar para o 
reino de Angola na armada que ora se apresta para o Brasil.

18 JUL 1647
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14 72 Os marinheiros e grumetes dos navios mercantis que o ano de 1644 vieram do Brasil pedem a 
S. M. mande aos mestres deles lhes entreguem as soldadas que em suas mãos ficaram para 
paga das toneladas e arcarias das frotas.

20 JUL 1647

14 72v Sobre as cartas da Câmara de Pernambuco e provedor da fazenda de S. N. e perda de 
Francisco Barreto.

23 JUL 1647

14 73 Sobre o que escreveu Duarte Correa Vasqueanes, governador do Rio de Janeiro, acerca da 
pedra que se achou das minas de S. Paulo e outros particulares e pede mineiros para elas.

20 JUL 1647

14 73v Sobre os religiosos da Companhia de Jesus correrem como a administração das aldeias dos 
índios da capitania do Rio de Janeiro.

24 JUL 1647

14 75 Sobre as caravelas de farinhas que o capitão António de Couros Carneiro tem mandado à Baía, 
e outros particulares, de que dá conta.

28 JUL 1647

14 77v Sobre um papel de Manuel de Queirós de Sequeira, procurador-geral das capitanias de 
Pernambuco, acerca de se tirarem mais de 2.000 escravos que os Holandeses têm na ilha de 
Fernando de Noronha.

28 JUL 1647

14 77v Sobre se mandar a Pernambuco pólvora, balas e vestidos. 30 JUL 1647
14 77 Sobre o socorro que pede Duarte Correa Vasqueanes, governador do Rio de Janeiro, para 

defenção daquela praça, e vai a sua carta que se acusa.
3 AGO 1647

14 77v Sobre se socorrer a praça da capitania do Espírito Santo de armas de fogo, pólvora e munições 
e outros particulares.

31 AGO 1647

14 77v Sobre uma carta que escreveu Duarte Correa Vasqueanes, governador do Rio de Janeiro, sobre 
chãos para a fortaleza de Augem.

31 AGO 1647

14 78 Sobre uma carta que escreveu António Figueira Durão, ouvidor-geral do Estado do Maranhão, 
acerca do sargento-mor dele, Filipe da Fonseca, se intrometer na execução de uma sentença 
que o dito ouvidor-geral deu contra um alferes da ordenança.

30 AGO 1647

14 79 Com a carta inclusa de António Teles da Silva sobre o provimento que fez no cargo de sargento-
mor do terço do Mestre de Campo João de Araújo em António de Brito de Castro.

3 SET 1647

14 79 Os padres de Companhia se escusam de mandarem sujeitos à missão de Cabo Verde. 3 SET 1647
14 79v Sobre a petição inclusa de Salvador Correia de Sá. 3 SET 1647
14 80 Salvador Correia de Sá pede se mande deferir as consultas que sobre o particular da jornada 

que há de fazer a Angola se têm feito a S. M.
12 AGO 1647

14 80 Sobre os socorros que se devem enviar a Angola a cargo de Salvador Correia de Sá 9 SET 1647
14 80v Sobre as mercês que se devem fazer a António de Couros Carneiro. 16 SET 1647
14 81 Sobre as novas que há-de ir uma nau fretada pela Contratação de Sevilha aos portos de Angola 

a resgatar escravos para as Índias.
11 SET 1647

14 81v Sobre se enviar ao Brasil nos navios da armada todo o sal que for possível e que o mesmo se 
faça nos navios de particulares.

17 SET 1647

14 82 Sobre se mandar continuar com a obra do galeão que no Brasil se tem começado ou 
encomendado António de Couros Carneiro.

18 SET 1647

14 82 Francisco de Coelho de Carvalho, governador do Maranhão, avisa de como pela obrigação que 18 SET 1647
tem, há mandado ao capitão-mor do Pará faça a igreja matriz que há muitos anos está arruinada 
e sem ornamentos, nem na matriz daquela cidade os havia...

14 83 O mesmo avisa da falta de oficiais que há no Maranhão. 18 SET 1647
14 83 O mesmo escreve a respeito do perdão que se deve dar aos criminosos, moradores e 

conquistadores daquele Estado.
18 SET 1647

14 84 Sobre o socorro que pede o governador do Maranhão, Francisco Coelho de Carvalho e panos 
para se vestirem os soldados daquela praça e mais fortalezas daquele Estado, que andam 
despidos.

18 SET 1647

14 84v O mesmo escreve acerca de dinheiro e vinho para os soldados. 18 SET 1647
14 85 O mesmo escreve a respeito da necessidade de se fortificar a praça de Itapaveru 18 SET 1647
14 85v Sobre Salvador Correia de Sá e socorro de Angola. 13 SET 1647
14 85v Socorro a Cacheu, em razão de novos avisos recebidos daquela praça. 23 SET 1647
14 86 Sobre o excesso  que cometeu na viagem o Desembagador Sebastião Cardoso, que vai por juíz 

dos feitos do Estado da Índia, contra o cabo João Gomes de Abreu.
23 SET 1647

14 86 Francisco Coelho de Carvalho avisa das madeiras que ali há para as naus da Índia. 22 SET 1647
14 87 O mesmo escreve acerca do procedimento de Sebastião de Lucena de Azevedo, capitão  do 

Pará.
18 SET 1647

14 88 Sobre uma carta que escreveu  ao Marquês Presidente deste Conselho Teodósio de Estrade, 
estrangeiro que estava por capitão do Porto de Nazaré.

28 SET 1647

14 88v Sobre uma carta que escreveu Paulo Barbosa, capitão e feitor do pau-brasil em Porto Seguro, 
acerca da prisão que nele fizeram os oficiais da Câmara daquela capitania...

2 OUT 1647

14 89 Salvador Correia de Sá pede se lhe mandem deferir os seus requerimentos para a jornada a 
Angola.

3 SET 1647

14 89v Sobre a carta inclusa do mestre de campo Francisco Rebelo. 8 OUT 1647
14 89v Sobre uma carta que a S. M. ele remeteu do bispo de Grisopolis Frei Mateus, canarim de nação. 12 OUT 1647

14 90 Sobre uma carta que escreveu o provedor da fazenda de Pernambuco Cosme de Castro acerca 
do pau-brasil.

14 OUT 1647

14 90v Sobre o regimento do Conde de Vila Pouca de Aguiar que vai socorrer o Brasil. 16 OUT 1647
14 91 Sobre S. M. mandar que se suspenda a carta de mercê que fez a Guiilherme Brum, irlandês, 

para ir povoar as terras do Maranhão. 
14 OUT 1647

14 93v Sobre o socorro que se há-de mandar à Índia em Março de 1648. 29 OUT 1647
14 94 Sebastião de Lucena de Azevedo, capitão-mor do Pará, pede se lhe acuda com pólvora, balas, 

etc.
4 NOV 1647

14 94v Sobre o licenciado Francisco Pinto da Veiga haver de dar conta no Conselho do que obrou nas 
diligências a que foi ao Rio de Janeiro.

30 OUT 1647

14 94v Sobre se fazerem recolher os religiosos capuchos que vieram ter de Sevilha aos rios da Guiné, 
da parcialidade dos três que já vieram a esta corte.

30 OUT 1647
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14 95 Sobre duas cartas que foram a assinar por S. M. para André Vidal de Negreiros e João 
Fernandez Vieira,  que que não foi servido firmar.

24 OUT 1647

14 96 Sobre o cargo de ouvidor-geral de Angola. 1 NOV 1647
14 96 Sobre o mineiro que se deve enviar às minas de S. Paulo. 6 NOV 1647
14 97 Sobre o aviso que se teve de terem chegado ao Maranhão 9 navios estrangeiros. 9 NOV 1647
14 97 Sobre uma carta que escreveu António Teles da Silva, governador-geral eo Estado do Brasil, em 

que dá conta como prendeu os capitães D. Martinho, Miguel de Andrade e Manuel de Andrade 
Machado e a devassa que deles tirou.

12 NOV 1647

14 97 Sobre se enviar algum cabedal à capitania de Pernambuco para se poder importar algum pau-
brasil.

13 NOV 1647

14 97v Nomeação de pessoas para capitão-mor da capitania do Espírito Santo. 22 NOV 1647
14 98 Sobre o estado das cousas na Ilha de S. Tomé. 3 DEZ 1647
14 98v Sobre Gaspar Dias Ferreira. 7 DEZ 1647
14 99 Sobre o procedimento do governador de S. Tomé, Lourenço Pires de Távora. 9 DEZ 1647
14 100 Sobre o socorro a enviar à Índia. 12 DEZ 1647
14 100 Sobre se haver por nula a mercê que se fez a Domingos Dias dos ofícios de inquiridor e 

distribuidor e contador  da cidade da Ribeira Grande em Cabo Verde.
14 DEZ 1647

14 100v Sobre as ordinárias de especiaria dos ministros do Conselho Ultramarino. 14 DEZ 1647
14 100v Sobre Jans, piloto holandês, que o governador do Maranhão enviou preso ao reino. 17 DEZ 1647
14 101 Sobre o socorro da Guiné. 24 DEZ 1647
14 101v Sobre o envio de sal para o Brasil. 12 JAN 1648
14 101v Sobre o que escreve o provedor da fazenda da capitania do Rio de Janeiro acerca dos 

cavaleiros da Ordem de Cristo se quererem isentar dos dízimos dos açúcares dos seus 
engenhos.

13 JAN 1648

14 101v Sobre se pôrem editais para ver a quem toca a viagem de capitão-mor e mais capitães das naus 
deste reino.

14 JAN 1648

14 102 Sobre o socorro do Brasil. 14 JAN 1648
14 102v Sobre o mesmo assunto. 27 JAN 1648
14 103 Sobre o que escreveu o governador do Maranhão, Francisco Coelho de Carvalho, acerca do 

modo que se deve ter para fazer descer o gentio.
25 JAN 1648

14 103v O governador do Maranhão, Francisco Coelho de Carvalho, pede para se utilizar dum navio 
tomado aos Holandeses.

25 JAN 1648

14 103v Pede que se lhe envie socorro. (O mesmo governador). 15 JAN 1648
14 104 Sobre o que ele (Francisco Coelho) escreveu acerca da feitura de navios no Maranhão. 25 JAN 1648
14 104v O mesmo diz que se perdera o navio que ia em socorro da praça do Seará e pede novo socorro 

para ela.
15 JAN 1648

14 104v Sobre se enviar socorro a Pernambuco. 31 JAN 1648
14 105 Sobre o que escreve Francisco Coelho de Carvalho, governador do Maranhão, acerca da Junta 

que mandou fazer em razão da mudança daquela cidade para o Tapicuru, e outros particulares.
25 JAN 1648

q ç q p p p

14 105v Sobre a torre de Belém. 30 JAN 1648
14 105v Francisco Coelho de Carvalho escreve a respeito de alguns presos no Maranhão. 30 JAN 1648
14 106 Sobre a falta  que há de fiscais para verem e examinarem os papéis por que se pretendem 

mercês.
1 FEV 1648

14 106 O provedor-mor da fazenda do Brasil dá conta como chegou à Baía Mestre Luís Gomes com as 
carnes que levou de Cabo Verde.

4 FEV 1648

14 106v Pede-se cópia das ordens que Salvador Correia de Sá levou para o Rio de Janeiro. 4 FEV 1648
14 106v Sobre o que escreve João Jácome do Lago, ouvidor-geral do Estado do Brasil, acerca do mau 

tratamento que o provedor da alfândega, António de Brito, com seus criados, deu à mulher dum 
morador da Baía.

5 FEV 1648

14 107 Sobre outra do mesmo sobre a residência que tomou ao seu antecessor e oficiais do seu juízo. 5 FEV 1648

14 107v Pero Ferraz Barreto, provedor-mor da fazenda de S. M. No Brasil, avisa de como se lhe acabam 
os três anos do seu provimento em o último de Agosto que vem de 648 e, passados eles, há-de 
ir continuando no exercício do mesmo cargo enquanto...

5 FEV 1648

14 108 Sobre o que escreve João Jácome do Lago, ouvidor-geral do Estado do Brasil, acerca do 
governador dele querer prover ouvidor, quando o geral vai em correição à sua comarca, que 
fique em seu lugar.

6 FEV 1648

14 108v Sobre o que mesmo escreve a respeito de matérias da sua jurisdição. 6 FEV 1648
14 108v O mesmo avisa que o governador do Brasil lhe mandara não passar alvarás de fiança, que lhe 

pertenciam pelo regimento.
6 FEV 1648

14 109 Sobre as pessoas providas de capitanias-mores e menores das naus da Índia,. 10 FEV 1648
14 109v Sobre o aviso que se tem de ser partida a armada da Holanda para o Brasil com 45 naus. 11 FEV 1648
14 110 Sobre se ter no Conselho notícia de que o Conselho, da Fazenda ordenou que o galeão se 

fizesse no Maranhão-
17 FEV 1648

14 110 Sobre as conveniências que se devem celebrar com os Holandeses no reino de Angola. 17 FEV 1648
14 111v Sobre o contrato que João Miles fez com S. M.  Para mandar um socorro à Baía. 27 FEV 1648
14 111v Sobre ser necessário socorrer a Índia. 27 FEV 1648
14 112 Sobre os excessos que Bartolomeu Barreiros de Ataíde cometeu na jornada que fez ao Rio dos 

Tocantins em descobrimento das minas que se dizia haver naquele distrito.
27 FEV 1648

14 113 Sobre a dúvida que o Marquês Presidente tem a passar  adiante a mercê que se fez a Simão 
Luís Rego, da capitania de Forte do Mouro, junto à Baía. 

3 MAR 1648

14 113v Sobe a forma de haver correspondência com a Índia por terra. 10 MAR 1648
14 113v Sobre os regimentos que hão-de levar as embarcações  para a Índia. 26 MAR 1648
14 114 Sobre o envio das vias para a Índia. 24 MAR 1648
14 114 Sobre se não encarregarem os pilotos  das capitanias dos navios da Índia. 1 ABR 1648
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14 114v Sobre se iluminar o Conselho por causa do parto da rainha. 4 ABR 1648
14 114v Pedro Ferraz Barreto, provedor-mor da fazenda do Estado do Brasil, avisa como se tiraram do 

armazém da Baía 500 balas para os navios que foram para o Rio de Janeiro e hão-de passar a 
Angola, e que se devem prover os armazéns, com dobrada quantidade.

14 MAI 1648

14 115 Sobre o que avisa o provedor-mor da fazenda do Estado do Brasil acerca do número de oficiais 
da milícia daquela praça.

14 MAI 1648

14 115 Sobre duas cartas de Pedro Ferraz Barreto, provedor-mor da fazenda do Estado do Brasil sobre 
a grande falta de sal naquele Estado.

14 MAI 1648

14 115v Sobre um navio que ia ao Brasil. 20 MAI 1648
14 116v O Conselho deseja ser ouvido por el-rei aceca do Brasil 26 MAI 1648
14 116v Sobre a queixa que fazem os capitães Manuel de Moura, Rolim, António Fernandes da Costa, do 

governador António Teles de Meneses os mandar vir presos a esta cidade. 
26 MAI 1648

14 117 Com a patente que por duas vias se passou a Domingos de Almeida, e dúvida que o Marquês 
Presidente teve até lhe pôr "visto".

30 MAI 1648

14 117 Nomeação de pessoas para o cargo de Capitão-mor da capitania do Rio de Janeiro. 30 MAI 1648
14 118 Sobre se libertar o capitão Jerónimo de Abreu e Vale, capitão de infantaria no Pará, preso pelos 

Turcos.
4 JUN 1648

14 118 O capitão Jerónimo de Abreu e Vale escreve de Salé, onde está cativo, que se acuda com gente 
ao Estado do Maranhão.

4 JUN 1648

14 118v Manuel de Almeida do Canto, capitão da capitania do Espírito Santo, pede a S. M. em uma carta 
mande acrescentar as praças que ali há para defensão dela. 

5 JUN 1648

14 119 Nomeação de pessoas para o Governo do Estado do Maranhão. 9 JUN 1648
14 119v Com a carta inclusa de Lourenço Pires de Távora, governador da Ilha de S. Tomé. 10 JUN 1648
14 120 Sobre o socorro que se deve enviar ao Estado da Índia e aviso logo de como se fica tratando 

dele, e vai a consulta e carta que se acusam.
20 JUN 1648

14 120 Sobre o estado em que está a obra do galeão que se faz na Baía, e se não parar com a 
fabricação dele.

20 JUN 1648

14 120v Sobre a carta inclusa do mestre de campo João de Araújo acerca do provimento que o general 
António Teles de Meneses fez do cargo de sargento-mor do mesmo terço e outros particulares e 
vai a consulta que se acusa sobre os capitães Manuel de Moura Rolim e António Fernandes da 
Costa.

20 JUN 1648

14 121 Carta dos oficiais da Câmara da Capitania de Porto Seguro que trata do procedimento de Paulo 
Barbosa, capitão e feitor do pau-brasil.

26 JUN 1648

14 122 Sobre convir enviar socorros duplicados à Companhia de Pernambuco, e vai a consulta e carta 
que se acusam.

9 JUL 1648

14 122 O procurador-geral da Província de Japão da Companhia de Jesus pede a S. M. mande restituir 
ao Colégio de Macau mil cruzados que o senhor Rei Dom Sebastião lhe consignou de dote.

14 JUL 1648

14 122v Com o decreto porque S. M. manda se dê estado a algumas órfãs naturais de Olivença, por 
conta das despesas do mesmo Conselho.

14 JUL 1648

14 122v Nomeação de pessoas para o ofício de almoxarife da Fazenda Real do Rio de Janeiro, e vai a 15 JUL 1648o eação de pessoas pa a o o c o de a o a e da a e da ea do o de Ja e o, e a a
consulta que se acusa.

5 JU 6 8

14 123 Sobre o socorro que se deve enviar ao Estado do Maranhão em companhia do governador Luís 
de Magalhães.

15 JUL 1648

14 123v Sobre se socorrer a capitania do Rio de Janeiro e reino de Angola, e vai a carta que se acusa. 16 JUL 1648

14 124 Luís de Magalhães pede a ordem que deve guardar na viagem do Maranhão; e vão os papéis 
que se acusam.

30 JUL 1648

14 124v Sobre a amostra de cravo que veio do Maranhão e pertencer ao mesmo Conselho a 
averiguação dele. 

3 AGO 1648

14 125v Sobre a grande falta de mantimentos que se entende há na Armada que está na Baía e que se 
lhe enviem, de forma que lhe cheguem

12 AGO 1648

14 125v Sobre se enviarem à Índia, em regimento de guerra, dois galeões de socorro. 19 AGO 1648
14 126 Sobre a devassa que se tirou na capitania do Pará do capitão dela Sebastião de Lucena de 

Azevedo.
19 AGO 1648

14 126 Com uma carta de Salvador de Sá e Benevides e socorro que se deve enviar ao Rio de Janeiro 
juntamente com governador.

19 AGO 1648

14 127 Sobre não servindo a este Conselho mais do que a 2ª via da Índia e convir que os regimentos 
dos conselheiros se guardem secretamente.

20 AGO 1648

14 128 Sobre quatro processos já sentenciados que vieram da Índia contra os padres da Companhia. 20 AGO 1648

14 128 Sobre o galeão São Pedro de Amburgo que está na Baía e a fazenda que trouxe da Índia vir a 
esta cidade com segurança.

21 AGO 1648

14 128v Sobre se tirar devassa dos capitães da nau Caudelaria e do galeão Santo António se haverem 
apartado do galeão S. Lourenço sua capitania; e vão os papéis que se acusam. 

21 AGO 1648

14 128v Sobre o que avisa o provedor-mor da Fazenda do Estado do Maranhão, acerca das vexações e 
moléstia que padecem os índios daquele Estado.

22 AGO 1648

14 129 Sobre se acrescentar o mais que possa ser o socorro que se envia ao Estado do Maranhão, 
particularmente de vestidos.

22 AGO 1648

14 130 Sobre as várias experiências que se fizeram com as especiarias e drogas do Maranhão e convir 
se fortifique os portos vizinhos da terra donde se criam.

22 AGO 1648

14 130v Sobre o estado em que está a jornada das minas das esmeraldas da capitania do Espírito 
Santo.

25 AGO 1648

14 131 Sobre se escrever ao governador do Brasil não inove cousa alguma, contra os moradores do 
Rio de Janeiro, até outra ordem de S. M.

1 SET 1648

14 131v Com uma carta do Dr. Gaspar Machado de Barros, que assiste na Ilha da Madeira, em que dá 
conta como daquela Ilha se poderão tirar 250 soldados para socorro do Brasil.

2 SET 1648

14 131v Sobre a enseada que Domingos de Magalhães descobriu no Cabo da Boa Esperança e vai a 
planta que se acusa.

5 SET 1648
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14 132v Sobre se socorrer com brevidade as praças de Pernambuco e da Baía com mantimentos e 
munições.

5 SET 1648

14 133 O sargento-mor do Estado do Maranhão, Filipe da Fonseca e Gouveia avisa do estado em que 
achou a fortaleza de Curupá, e socorro que se lhe deve enviar, e da muita quantidade de cravo 
e noz moscada e massa que nela há e na do Pará, e pede sucessor e licença para se vir para o 
Reino.

5 SET 1648

14 134 Sobre uma carta do mestre de campo João Fernandes Vieira, em que avisa que os Holandeses 
se não sustentam mais que com as presas que tomam na costa de Pernambuco.

5 SET 1648

14 134v Com a consulta inclusa que trata de se fortificarem os portos do Estado do Maranhão. 24 SET 1648
14 134v Sobre os holandeses, franceses e castelhanos que enviou o governador de Cabo Verde. 24 SET 1648
14 134v Sobre se escrever ao governador do Brasil para que envie a correspondência da Índia que veio 

no galeão São Pedro que está na Baía.
8 OUT 1648

14 135 Lembre-se a S. M. seja servido mandar resolver duas consultas que subiram a suas reais mãos, 
uma sobre pertencer ao Conselho a averiguação das drogas do Maranhão, e outra sobre a 3ª 
via que veio da Índia.

8 OUT 1648

14 135 Nomeação de pessoa para sargento-mor do Rio de Janeiro. 24 SET 1648
14 135v Os dois índios principais das aldeias de Tapuitapera e Sergipe no Maranhão pedem hábito de 

Cristo com alguma tença.
12 SET 1648

14 136 Sobre uuma carta que de Pernambuco escreveu um religioso capuchinho francês ao 
embaixador Francisco Lanier que trata das necessidades que os Portugueses ali padecem.

26 SET 1648

14 136v Com a relação do que constou da devassa que o desembargador Jorge da Silva Mascarenhas 
tirou dos capitães que este ano vieram nas embarcações da Índia e convir que o mesmo 
desembargador sentencie os culpados.

9 OUT 1648

14 136v Com o decreto por que S. M. manda se lhe diga se vieram este ano da Índia as devassas que se 
mandaram buscar a ela.

14 OUT 1648

14 137 Lembra-se a Sua Majestade que nele não há dinheiro algum de despesas e que Sua Majestade 
deve ser servido de mandar declarar adonde se há-de acudir, para o desempenho das que 
forem necessárias.

14 OUT 1648

14 137 Sobre o estado em que se acha o galeão da Índia que foi ter à Baía para poder fazer viagem a 
este Reino.

15 OUT 1648

14 137v Sobre a nomeação que Dona Filipa de Menezes fez da Capitania do Espírito Santo em 
Francisco Grizante da Gama, e Sua Majestade dever ser servido aprová-la e vai a mesma 
nomeação que se acusa.

16 OUT 1648

14 137v Sobre o assento que o Provincial de Santo Agostinho e seus adjuntos tomaram sobre o caso da 
morte do Provincial da Índia, e vai o mesmo assento e carta que se acusam.

16 OUT 1648

14 138 Lembra-se a Sua Majestade que Domingos de Magalhães Lima deve partir ao descobrimeno do 
Cabo de Boa Esperança por todo o mês de Novembro que vem.

20 OUT 1648

14 138v Sobre o estanco do Sal do Brasil, e se haver de navegar na forma que está assentado. 15 OUT 1648
14 139 Sobre uns apontamentos que deu Luís de Magalhães, Governador do Estado do Maranhão 

d t i i i t i lh d Ilh d S t M i
23 OUT 1648

acerca do tempo em que seria mais conveniente enviarem-lhe da Ilha de Santa Maria os cem 
casais que Sua Majestade tem resolvido vão dela aquele Estado,.

14 139v Sobre uma carta que escreveu o Licenciado Jerónimo de Burgos acerca da suspeição que 
intentou como Procurador da Fazenda do Brasil a João Jácome do Lago ouvidor-geral daquele 
Estado, e vai o papel que se acusa.

23 OUT 1648

14 141v Sobre uma consulta do Conselho da Fazenda que Sua Majestade mandou remeter a este com 
decreto para que se visse nele com os mais papéis que vinham com ela os quais a dita consulta 
e decreto vão inclusos com as cópias que se acusam.

24 OUT 1648

14 142v Com uma relação do estado em que de presente se acham as cousas do Brasil e Armada dele. 5 NOV 1648

14 142v Sobre Sua Majestade ser sevido de mandar se formar em seu nome um alvará de escrevaninha 
de nau da Índia a Maria Brásia.

6 NOV 1648

14 143 Sobre o ordenado e ajuda de custo que se deve dar a Salvador de Brito Pereira 5 NOV 1648
14 143v Sobre Bartolomeu Barreiros. 7 NOV 1648
14 144 Sobre se haver de passar nova carta e procuração a António Mendes Arnaut da capitania de 

Cacheu de que é provido.
12 NOV 1648

14 144v Nomeação de pessoas para o cargo de Sagento-Mor da ilha de Santiago de Cabo Verde. 13 NOV 1648
14 145v Roque de Barros Rego, Governador de Cabo Verde, dá conta da briga que teve na viagem com 

uma nau holandesa.
20 NOV 1648

14 146 Sobre o que a Câmara de Cabo Verde, escreveu a Sua Magestade sobre subirem as moedas 
de ouro e prata naquela Ilha ao preço por que correm neste Reino.   

23 NOV 1648

14 146 Com a carta que da Baía escreveu o capitão do galeão S. Pedro Grande que no ano passado 
partiu de Goa.

23 NOV 1648

14 146v Com o decreto por que Sua Majestade manda se ponham éditos nos lugares públicos para se 
não navegar as Conquistas em caravelas.

26 NOV 1648

14 147 Com o papel incluso que Sua Majestade por decreto nele posto manda se lhe defina neste 
Conselho que trata de alguns franceses residentes no Estado do Maranhão.

26 NOV 1648

14 147 Sobre a forma em que se deve aprovar as pessoas que os donatários nomeiam para capitães 
da sua capitania, e vai a consulta que se acusa.

26 NOV 1648

14 148v Roque de Barros Rego, Governador de Cabo Verde, dá conta como achou aquela ilha mui falta 
do necessário para sua defensão e que convém acudir-se-lhe com brevidade.

27 NOV 1648

14 148v Sobre a oferta que fez Gaspar Vogado, Vigário da Vila da Praia da Ilha de Cabo Verde, e outros 
particulares tocantes a cousas daquela Ilha, de que Vigário Gaspar também avisa.

27 NOV 1648

14 150 Dá-se a Sua Majestade os parabéns da nova de Angola e se lhe lembra que a deve mandar 
socorrer.

27 NOV 1648

14 150 Os oficiais da Companhia do Rio de Janeiro e o Provedor da Fazenda dele dão conta da falta 
que há de sal e pedem se lhe acuda com brevidade. 

28 NOV 1648

14 151 Sobre se acudir à capitania do Rio de Janeiro com gente de guerra, munições e artilharia. 1 DEZ 1648
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14 151 Com o decreto porque Sua Majestade manda que as réplicas das pessoas despachadas pela 
lista do Vice-Rei da Índia se façam no mesmo estado, e que as portarias se não dêem senão a 
quem mostrar  procuração de tal pessoa despachada.

7 DEZ 1648

14 151v Sobre o Doutor Jorge da Silva Mascarenhas vir ao Conselho Ultramarino sentenciar os culpados 
no apartamento da nau Candelaria e Galeão Santo Antópnio, do Galeão São Lourenço, sua  
capitania.

7 DEZ 1648

14 151v Sobre Sua Majestade mandar ordenar ao Conselho da Fazenda envie a Cabo Verde, os oficiais 
que fosem assistir nas obras da fortaleza de Cacheu.

7 DEZ 1648

14 152 Com uns papéis com que se sartisfaz ao que toca aos efeitos de que se sustenta na Baía, e Rio 
de Janeiro, a gente de guerra que ali assiste.

12 DEZ 1648

14 152 Sobre o Provedor da Casa da Índia haver de responder às informações que pelo mesmo 
Conselho se lhe pedirem e vão os papéis que se acusam de Luís de Utra Ciorte Real.

15 DEZ 1648

14 152v Sobre o gasalhado que se deve dar a dois religiosos da Companhia que se enviam ao 
Maranhão.

28 NOV 1648

14 152v Pede-se a Sua Majestade declaração da resolução tomada na consulta inclusa sobre a 
repartição do sal do Brasil.

19 DEZ 1648

14 153 Sobre os avisos que Guilherme Rouzem teve dos intentos dos Holandeses, e vai a cópia deles 
que se acusa.

12 JAN 1649

14 153 Sobre o que se deve escrever ao Vice-Rei da Índia acerca dos religiosos de Santo Agostinho, 
culpados na morte do seu provincial.

13 JAN 1649

14 153v Sobre se haverem de pôr éditos para se saber a que pessoas cabe a instância da Capitania 
Maior e Menor das naus da Índia deste ano.

8 JAN 1646

14 153v Nomeação de pessoas para o cargo de Ouvidor Geral do Cível do Estado da Índia. 21 JAN 1649
14 155 Com o decreto porque Sua Majestade manda se veja nele a cópia do papel  que fez o Padre 

Nuno da Cunha e vai a mesma cópia que se acusa.
28 JAN 1649

14 156 Com a carta e papéis inclusos dos oficiais da Companhia da Ilha de Cabo Verde sobre os 
religiosos e que pedem para irem assistir nela.

28 JAN 1649

14 156v Com o decreto porque Sua Majestade manda se lhe diga o que se tem feito sobre a 
arrecadação do resto do procedido da venda das fortalezas e cargos da Índia.

18 FEV 1649

14 156v Nomeação de pessoas para tirarem residências aos Vice-Reis da Índia, Pedro da Silva e os 
mais que lhe sucederam.

22 FEV 1649

14 157 Sobre se duplicarem as ordens para não sairem navios para as conquistas sem os despachos 
que houver na secretaria do Conselho Ultramarino.

18 FEV 1649

14 157 Duarte Correa Vasqueanes dá conta do estado em que estão as minas de São Paulo, e que são 
necessários mineiros para se averiguar a utilidade delas, e vai uma bocetinha com as amostras 
do ouro que veio do Rio de Janeiro, e do que se fundiu nesta cidade.

8 MAR 1649

14 157v Sobre as residências dos Vice-Reis da Índia; esta consulta vem de folhas 156v. 16 MAR 1649
14 158 Sobre a capitania maior e menor e das naus que neste ano se enviam à Índia e causa porque se 

entende faltam opositores à Capitania-mor.
18 FEV 1649

14 158 Com a carta  porque o Provedor Mor da Fazenda do Estado do Brasil dá conta do mal que se 
despendeu os 200 milréis que se dão para as obras da Sé da Baía, e 6 milréis cada uma das 
igrejas do recôncavo dela tem para a fábrica e falta que todas têm de ornamentos

18 MAR 1649

igrejas do recôncavo dela, tem para a fábrica, e falta que todas têm de ornamentos.

14 158v Nomeação de pessoas para cabo das bem arcações que este ano hão-de passar à Índia, e 
capitão da outra embarcação.

20 MAR 1649

14 159 Sobre a nomeação do Bispo de Meliapor. 14 ABR 1649
14 160 Sobre se socorrer o Reino de Angola, consulta que vem de folhas 150.  21 ABR 1649
14 160 Sobre se socorrer o Reino de Angola com gente, armas e munições, e vai consulta que se 

acusa.
21 ABR 1649

14 160v Sobre a chegada ao Maranhão dos 52 casais que à sua Capitania chamou o Dr. António Coelho 
de Carvalho.

23 ABR 1649

14 160v Salvador Correa de Sá pede perdão geral para os degredados que serviram em Angola com 
satisfação.

23 ABR 1649

14 161 Sobre se não pagarem no Brasil segundos direitos dos escravos que àquele estado se levam do 
Reino de Angola e vão os papéis que se acusam.

24 ABR 1649

14 161 Com uma carta de favor duvidada para o Governador de Angola sobre Manuel da Cunha. 26 ABR 1649
14 161v Sobre se remeterem à mesa da consciência e ordens, a carta e papéis inclusos, acerca da 

jurisdição do Provedor de defuntos e ausentes, e do administrador eclesiástico da capitania do 
Rio de Janeiro.

4 MAI 1649

14 161v Roque de Barros Rego, Governador de Cabo Verde pede com brevidade, as cousas conteúdas 
no seu rol incluso.

6 MAI 1649

14 162 Com a carta inclusa do cabido da Sé de Cabo Verde em que pede algumas cousas a que se lhe 
deve definir pela mesa da consciência.

6 MAI 1649

14 162 Sobre uma carta que escreveu Roque de Barros Rego, Governador de Cabo Verde, acerca de 
se tirar a artilharia de alguns navios holandeses que deram à costa na Ilha da Boa Vista.

5 MAI 1649

14 162v  Roque de Barros Rego dá conta do modo em que se há com os navios holandeses que 
passam por aquela Ilha, e pedem refresco, e o que se fazia antes de ele chegar. 

6 MAI 1649

14 163 Sobre Sua Majestade ser servido mandar que para este conselho se lhe consulte os 
Conselheiros para ele que tenham quaisquer notícias e partes necessárias.

15 MAI 1649

14 163v Com o decreto por que Sua Majestade manda se veja nele o papel incluso de Dom Filipe de 
Moura e se lhe diga logo o que sobre ele parecer em razão do que pretende para o governador 
de São Tomé, seu irmão.

20 MAI 1649

14 164v Sobre a queixa que Paulo Barbosa capitão e feitor do pau brasil, na capitania de Porto Seguro, 
faz de seus mestres e dos padres da Companhia, e eles dele, e se lhe haver de nomear 
sucessor.

28 MAI 1649

14 164v Sobre o que os mestres do Rio de Janeiro escreveram sobre serem, governados por Dom Luís 
de Almeida que a ele enviou o governador do Brasil.

26 MAI 1649
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14 165 Sobre o estado em que se acha o galeão São Pedro Grande que vindo da Índia foi dar à Baía, e 
o que dele e da almiranta holandesa que ali deu à costa se deve fazer, e vai a consulta e cópia 
de outra que se acusam.

2 JUN 1649

14 165v Sobre a necessidade que a capitania de Pernambuco tem há tempos, de socorros, e de 
presente ser maior que numca.

2 JUN 1649

14 166 Sobre particulares tocantes ao socorro que ora se envia a Angola e vai o decreto de Sua 
Majestade que se acusa.

2 JUN 1649

14 166v Nomeação de pessoas para o Governo das Ilhas de Cabo Verde 2 JUN 1649
14 167 Os oficiais da Companhia do Rio de Janeiro pedem que o ouvidor-geral daquela repartição sirva 

o cargo de Provedor da Câmara para o livre expediente dos negócios dos órfãos.
4 JUN 1649

14 167 Nomeação de pessoas para capitão de uma companhia de infantaria que se mandou levantar à 
Ilha da Madeira, e vai a cópia da consulta e decreto que se acusam.

7 JUN 1649

14 167v Sobre se darem aos ministros deste conselho luminárias  e sobre outras despesas do mesmo 
conselho.

18 JUN 1649

14 167v Com as amostras de noz moscada, pimenta, contra semente, e tintas de cores, que enviou o 
sargento-mor do Estado do Maranhão e Pará.

18 JUN 1649

14 168 Sobre a falta que há de gente na praça da Baía, e sustento para ela. 26 JUN 1649
14 169 Sobre o que escreve do Brasil Gaspar Pinheiro Lobo, tenente de mestre de campo, acerca da 

falta de artilheiros que há no mesmo Estado e o modo em que se poderá remediar.
26 JUN 1649

14 170 Luís da Silva Teles, Almirante da Armada Real que está na Baía, dá conta de algumas cousas 
tocantes a ela, e de que necessita.

3 JUL 1649

14 170v Sobre a queixa que o Governador do Brasil faz de António Teles da Silva haver ido ao 
recôncavo da Baía estando preso, sem lhe pedir licença.

3 JUL 1649

14 171  O mestre de campo Francisco Barreto dá conta do estado em que fica a capitania de 
Pernambuco, e pede seja socorrido com mantimentos e munições. 

8 JUL 1649

14 171v O Provedor da Fazenda da capitania de Pernambuco avisa da causa porque não envia pau 
brasil, e da necessidade que há de sal.

8 JUL 1649

14 172 Com as petições, decretos nelas postos e mais papéis do Provincial da Província de Santo 
António deste Reino e religiosos da mesma ordem da Custódia do Brasil, que trata de se tirar da 
obediência da dita Província.

8 JUL 1649

14 173 Salvador Correia de Sá, Governador de Angola, avisa do que tem obrado naquele Reino, depois 
da recuperação dele.

8 JUL 1649

14 175 O Mestre de Campo João Fenandes Vieira dá conta da vitória que agora se alcançou  em 
Pernambuco dos  holandeses, e que convém que se não venha a Armada que está na Baía, 
sem se concluir com a liberdade daquela capitania.

8 JUL 1649

14 175 Francisco Barreto, mestre de Campo de Pernambuco, dá conta do procedimento que tem na 
guerra daquela capitania os mestres de campo André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira 
e Francisco deFigueiroa.

9 JUL 1649

14 176 Sobre as embarcações que devem passar à Índia e se tratar desde logo do seu apresto. 13 JUL 1649
14 176v Com o decreto porque Sua Majestade manda se dupliquem as ordens para servir no Brasil o 

capitão Paulo Barbosa para irem nas embarcações que ora estão de partida
12 JUL 1649

capitão Paulo Barbosa, para irem nas embarcações que ora estão de partida.
14 177 Com o papel de que consta das causas dos motins que houve na Companhia de Pernambuco e 

convir tornar logo a enviar a ele, o barco que agora chegou, e nele mil vestidos de munições.
14 JUL 1649

14 177 Sobre se haver de propor a Sua Majestade pelo Conselho Ultramarino, as Prelasias de Ultramar, 
como se fazia pelo Conselho da Índia, quando o havia.

14 JUL 1649

14 177v Pede-se a Sua Majestade seja servido mandar remeter a este Conselho uma cópia da Carta de 
El-Rei de Japão, para se poder satisfazer ao que Sua Majestade manda.

19 JUL 1649

14 178v Sobre se mandar proceder no caso da morte  do capitão Manuel Soares que foi morto na Ilha de 
Olinda.

27 JUL 1649

14 178v Nomeação de pessoas para o cargo de ouvidor das Ilhas de Cabo Verde. 3 AGO 1649
14 179 Os oficiais da Companhia da Cidade da Baía, pedem a Sua Majestade recolher a provisão que 

se passou ao Licenciado Baltazar de Castilho, ouvidor do Rio de Janeiro , por que o dito senhor 
o isentou de dar apelação e agravo para o ouvidor-geral do Brasil, das sentenças que der, por 
não ser conveniente usar dela. (Vide folha 269).                                                                                 

7 AGO 1649

14 180v Sobre o que escreveu da Ilha do Faial digo Terceira João do Canto do Castro e Gaspar Pereira 
dos Reis capitães do galeão Santo André que veio da Índia no ano de 1649.

7 AGO 1649

14 181 Com o decreto por que Sua Majestade manda se passem os despachos para se dar a 
execução, a extinção do vinho de mel, aguardente e cachaça no Brasil.

11 AGO 1649

14 181v Sobre se ir desde logo prevenindo o socorro que na monção que vem houver de ir à Índia e de 
ser o maior que possa ser, e se despachem em Setembro dois navios de aviso.

12 AGO 1649

14 182 Nomeação de pessoas para o cargo de ouvidor-geral do Estado do Brasil. 23 JUL 1649
14 182v Sobre o que Salvador Correa de Sá escreveu acerca de se haver de bater moeda no Reino de 

Angola.
18 AGO 1649

14 184 O Mestre de Campo Geral Francisco Barreto dá conta do estado em que fica a guerra da 
capitania de Pernambuco e o que é necessário para sua conservação.

21 AGO 1649

14 186 Satisfazer ao que Sua Majestade manda pela consulta inclusa tocante ao estado em que se 
acha a Armada que está no Brqsil.

27 AGO 1649

14 187 Sobre Sua Majestade ser servido assinar uma provisão dos oficiais do secretário Marco Roiz 
Tinoco de oito mil reis que cada um tem de mercê ordinária.

31 AGO 1649

14 187 - 188 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor do terço velho da Baía de Todos os 
Santos.

31 AGO 1649

14 188 Satisfzaz-se ao que V. Majestade manda acerca da extinção do vinho de mel e aguardente no 
Brasil, e vai o decreto e consultas deste Conselho e da companhia do novo comércio que se 
acusam.

31 AGO 1649

14 189 Sobre os salários que levam os oficiais da fazenda de Pernambuco e se ajustar o regimento dos 
que houverem de levar daqui em diante.

2 SET 1649

14 189v Nomeação para a capitania de Cacheu. 3 SET 1649
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14 190 Com a carta que V. M. mandou remeter a este Conselho que de Amsterdão escreveu Jerónimo 
Nunes da Costa sobre as cousas do Estado da Índia.

9 SET 1649

14 191 Nomeaçãop de pessoas para os ofícios de escrivão da fazenda e almoxarifado da vila de 
Santos.

23 SET 1649

14 192 Sobre o como se deve proceder na nomeação de pessoas para a capitania do Espírito Santo. 23 SET 1649

14 192v Satisfaz-se a resolução que V. M. foi servido tomar na consulta inclusa sobre Domingos da 
Câmara de Noronha.

23 SET 1649

14 193v Com a consulta de nomeação para a capitania de Cacheu que vem da fl.189v. 28 SET 1649
14 194 Gaspar Vogado, vigário da vila da Praia de Cabo Verde, avisa que fica tratando de ir para 

Cacheu principiar a fortaleza naquela praça.
6 OUT 1649

14 194 Sobre o que pede Gaspar Vogado, vigário da vila da Praia de Cabo Verde. 6 OUT 1649
14 194v Sobre o provimento Manuel Pais de Aragão, ouvidor-geral de Cabo Verde e os oficiais da 

câmara fizeram do cargo de sargento-mor em Pedro de Barros, por falecimento de António Roiz 
da Serra.

6 OUT 1649

14 195 Com o decreto incluso por que V. M. ordena que a consulta que por ele tem mandado fazer 
sobre o cargo de administrador da jurisdição eclesiástica de Pernambuco se lhe envie logo pela 
secretaria do expediente.

6 OUT 1649

14 195 Gaspar Vogado, vigário da vila da Praia da ilha de Santiago, dá conta da quantidade de carnes 
que enviou à Baía e pede que se mandem buscar os cavalos que tem oferecido a S. M.

6 OUT 1649

14 195v Sobre a brevidade com que convém mandar-se vir da Ilha Terceira a via do galeão da Índia que 
ali chegou.

7 OUT 1649

14 195v Os oficiais da câmara da cidade da Baía pedem a V. M. seja servido criar mais um ofício de 
inquiridor na dita cidade, pela muita falta que dele há.

8 OUT 1649

14 196 Sobre se declarar o ordenado que há-de vencer o general da armada que vai socorrer o 
Maranhão e Grão Pará D. Pedro Velez de Medrano.

8 OUT 1649

14 196 Sobre o que escreveu o conde governador do Brasil acerca da ordem que foi à Índia para se 
saber o que ele ficou lá devendo à fazenda de S. M. e vai a carta que se acusa.

8 OUT 1649

14 196v Com a carta do conde governador do Brasil, em que dá conta da chegada à Baía do galeão "S. 
João" que vem da Índia, e vai a  consulta que se acusa.

8 OUT 1649

14 197 Com três cartas do conde governador do Brasil, em que dá conta do estado em que ficam as 
cousas de Pernambuco e da vitória que os tapuias tiveram contra os holandeses.

8 OUT 1649

14 197v Com a carta do conde governador do Brasil por que pede declaração da ordem que deve 
guardar na volta da armada de seu cargo a este reino.

8 OUT 1649

14 198 Pedro Ferraz Barreto avisa que o conde feneral o proveu na serventia do ofício de provedor-mor 
da fazenda do Brasil, por Simão da Cruz se escusar de o servir.

13 OUT 1649

14 198v Nomeação para a capitania do Espírito Santo e vai a consulta que se acusa. 14 OUT 1649
14 199 Sobre o que consta da relação que Bento Teixeira deu do estado em que ficam as cousas da 

Índia.
21 OUT 1649

14 199v Com as cópias da carta do governador de S. Tomé que trata do estado em que se acha o clero 
daquela ilha e a do Príncipe

16 NOV 1649
daquela ilha e a do Príncipe.

14 199v Com o decreto de S. M. que trata sobre particulares tocantes a Cacheu. 10 NOV 1649
14 200v Sobre se avisar o governador da ilha de S. Tomé ser necessário que de Angola se enviem a 

vender a ela quantidade de escravos.
26 NOV 1649

14 200v Com a cópia da carta que o governador da ilha de S. Tomé escreve acerca do estado em que 
se acha a costa da Mina.

26 NOV 1649

14 201 Com o decreto por que V. M. manda que o tesoureiro das despesas dele dê conta cada três 
anos nos contos do reino e casa.

26 NOV 1649

14 201 Sobre o que escreveu o goernador da ilha de S. Tomé acerca de aquela ilha estar a obediência 
de V. M.desde Janeiro pasado, e alguns particulares tocantes à mesma ilha.

2 DEZ 1649

14 201 Sobre se avisar de Roma que a Junta da Propaganda intenta enviar à Índia um novo bispo para 
o Mogor e alguns missionários apostólicos italianos, e vai a cópia que se acusa.

26 NOV 1649

14 203 O mestre de campo geral de Pernambuco Francisco Barreto dá conta do motim que houve 
naquela capitania entre os soldados, e que não foi culpado nele João Fernandes Vieira.

9 DEZ 1649

14 204 Com as quatro consultas inclusas tocantes a matérias da capitania de Pernambuco. 11 DEZ 1649
14 204 Francisco Barreto, mestre de campo general de Pernambuco, dá conta do castigo que deu a 

alguns soldados que foram cabeças do motim que houve naquela capitania.
14 DEZ 1649

14 204v Sobre escrever o governador da ilha de S. Tomé ser mui necessário haver nela contrato. 14 DEZ 1649
14 205 Sobre o que escreve Luís de Magalhães, governador do Maranhão, acerca do dinheiro que ali 

se tomou pertencente a ausentes em Castela.
17 DEZ 1649

14 205v Luís de Magalhães, governador do Maranhão, pede se lhe enviem artilheiros e pedreiros para as 
fortificações daquela praça.

17 DEZ 1649

14 205v Luís de Magalhães, governdor do Maranhão, avisa como se pôs imposição nos vinhos, 
aguardente, tabaco e escravos.

17 DEZ 1649

14 206v Luís de Magalhães, governador do Maranhão, pede que se acuda com vestidos aos soldados 
que andam todos nus.

14 DEZ 1649

14 207 Com a patente que se passou a André Duarte do cargo de ajudante do tenente geral do reino de 
Angola.

23 DEZ 1649

14 207 Esta consulta sobre os oficiais deste Conselho vem da fl.187. 8 JAN 1650
14 207v Com a cópia da consulta de 8 de Julho passado que trata sobre particulares de Pernambuco e 

seu socorro.
21 JAN 1650

14 208 Sobre se conceder ao mestre de campo André Vidal de Negreiros consultassem-se as mercês 
que se lhe devem fazer.

25 JAN 1650

14 208  Nomeação de sujeitos para o bispado de Cochim. 25 JAN 1650
14 208v Com o papel da proposta de Duarte Peçanha de Abranches que trata sobre se poderem tirar de 

Sofala cem mil cruzados de renda cada ano.
28 JAN 1650

14 209 O provedor-mor da fazenda de Perambuco avisa como pararam com a carga os navios que 
estavam no porto de Nazaré até as naus inglesas carregarem.

31 JAN 1650
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14 209v O provedor-mor da fazenda de Pernambuco avisa como saíram do Recife em Junho do ano 
passado sete marinheiros que ali foram ter de Angola.

29 JAN 1650

14 210 João Jácome do Lago, ouvidor-geral do Brasil, avisa de como o conde governador daquele 
estado, o privou do cargo de auditor-geral, por não despachar com o mestre de campo Luís da 
Silva as cousas dos soldados do presídio da Baía, e dá conta de outros particulares.

4 FEV 1650

14 212v Sobe as plantas que ao Conselhop Ultramarino trouxe Pedro Pelique da fortificação que se há-
de fazer na cidade de Luanda, cabeça do reino de Angola.

5 FEV 1650

14 212v Sobre a devassa que se tirou do crime que cometeu António de Brito de Castro, provedor que foi 
da alfândega da cidade da Baía, em descompor a mulher de António Roiz Porto, meirinho 
daquela cidade.

7 FEV 1650

14 214 Sobre as diferenças que houve entre Manuel Pita da Veiga, provedor da fazenda do Maranhão, 
e o ouvidor daquele estado, António Figueira Durão.

10 FEV 1650

14 215v Como se deve proceder na nomeação de pessoas para capitães dos navios que este ano 
passam à Índia. 

22 FEV 1650

14 216 Sobre os fidalgos que devem passar à Índia na monção do ano de 1650 em companhia do 
conde vice-rei.

23 FEV 1650

14 216 Com o decreto por que V. M. manda se lhe diga o que se responda à Índia sobre a morte do 
provincial da ordem de St.º Agostinho.

26 FEV 1650

14 216v Com o papel de Francisco Luís Mendes de Vasconcelos em que pede mercê para ir à Índia este 
ano.

26 FEV 1650

14 217 Com o rol das provisões que o conde de Aveiras, vice-rei da Índia, pede se passem, como se 
fez a seu antecessor.

28 FEV 1650

14 217 O conde vice-rei da Índia pede se lhe passe outra provisão para cada ano lhe poderem ir vinte 
pipas de vinho.

3 MAR 1650

14 217v Com dois papéis que V. M. mandou remeter a este conselho sobre o melhoramento do estado 
da Índia.

3 MAR 1650

14 218 Sobre se ordenar ao tesoureiro da chancelaria da corte faça adereçar três sacos de setim, em 
que se metam as vias que este ano se hão-de enviar à Índia.

4 MAR 1650

14 218 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor do reino de Angola. 4 MAR 1650
14 219 Nomeação para capitão de um dos navios que este ano passam à Índia. 6 MAR 1650
14 219 Sobre se declarar a quem toca a capitania-mor das naus da Índia do presente ano. 17 MAR 1650
14 220 Esta consulta sobre as provisões que se passaram ao conde vice-rei da Índia vem da fl. 217 17 MAR 1650

14 220v Sobre a morte dop capitão geral de Macau D. Diogo Coutinho. 18 MAR 1650
14 221v Sobre a necessidade que há de se acudir a Cacheu. 23 MAR 1650
14 222 Nomeação de sujeitos para o bispado da China. 24 MAR 1650
14 222 Nomeação para o governo do reino de Angola, e vai o decreto que se acusa. 24 MAR 1650
14 222v Esta consulta sobre a capitania-mor das naus da Índia é acessória de outra que está neste Livro 

a fl. 219
24 MAR 1650

14 223 Nomeação de pessoas para geral de Macau. 10 MAR 165014 223 Nomeação de pessoas para geral de Macau. 10 MAR 1650
14 223 Nomeação de pessoas para capitão do quarto navio que este ano vai à Índia. 31 MAR 1650
14 223v Nomeação da ouvidoria de Macau. 23 MAR 1650
14 223v Sobre alguns particulares de que avisa o patriarca da Etiópia e vai a sua carta que se acusa. 6 ABR 1650

14 224 Nomeação de desembargadores para tirar informação judicial dos procedimentos que António 
Mendes Arnaut teve, indo para capitão de Cacheu.

7 ABR 1650

14 224 O conde  de Vila-Pouca, governador do Brasil, dá conta de um barco que os holandeses tinham 
rendido e que se recolheu à Baía com tormentas.

9 ABR 1650

14 224v Com o sumário de testemunhos que o governador de Angola enviou sobre a tomada pelos 
holandeses da capitania e armada do socorro que ia a cargo de Diogo Martins Madeira.

27 ABR 1650

14 225 Sobre o que escreve Francisco Barreto, mestre de campo geral de Pernambuco, acerca do 
estado em que se acha o inimigo no Recife e navios que tem na barra e o que é necessário para 
sua recuperação.

30 ABR 1650

14 225v Francisco Barreto, mestre de campo geral de Pernambuco, dá conta do miserável estado em 
que se acha aquela companhia.

30 ABR 1650

14 227 Com a carta dos oficiais da câmara de Pernambuco, em que se representa o miserável estado 
em que estão e pedem socorro pronto e eficaz.

30 ABR 1650

14 227v Com a carta do mestre de campo geral de Pernambuco, em que lembra a V. M. os 
merecimentos de Frei Mateus de S. Francisco.

30 ABR 1650

14 228 Sobre a falta que há de fortificação e gente na ilha do Príncipe para se poder defender em 
ocasião de inimigos.

4 MAI 1650

14 228 Sobre os inconvenientes que há de alguns ingleses assistirem na ilha de Ano Bom. 4 MAI 1650
14 228v Sobre ser conveniene mandar capitão a Cacheu, por Gonçalo de Gamboa vir servir a Cabo 

Verdde, e vão os papéis e consulta que se acusam de notificação que se fez a António Mendes 
Arnaut.

17 MAI 1650

14 229 Nomeação para ouvidor do Maranhão. 8 MAI 1650
14 229v Os oficiais da câmara da Baía avisam que será muito conveniente haver naquela praça uma 

reformação geral, pela muita quantidade que há de militares.
9 MAI 1650

14 230v Sobre a queixa que os oficiais da câmara da cidade da Baía fazem das sem-razões que o 
ouvidor-geral lhes faz e pedem que haja relação naquele Estado com as limitações que 
apresentam.

9 MAI 1650

14 231v Os oficiais da câmara da Baía de Todos os Santos pedem se lhes envie o dinheiro para se lhes 
levar em conta o que gastaram nas festas da aclamação. 

9 MAI 1650

14 232 Os oficiais da câmara da Baía pedem que se lhes acrescente a sua alçada que é sòmente de 
seis mil a vinte.

9 MAI 1650

14 232v Nomeação para a capitania de Benguela. 11 MAI 1650
14 233 Sobre se tratar desde logo de avisar às Ilhas da viagem e ordem que devem seguir as naus que 

se esperam da Índia.
16 MAI 1650
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14 233v Sobre se ordenar de novo ao provedor e oficiais da alfândega desta cidade façam o regimento 
de que hão-de usar os oficiais da fazenda do Brasil.

8 MAI 1650

14 233v Sobre as queixas que os oficiais da câmara do Pará e capitão-mor daquela capitania fazem do 
governador Luís Magalhães e de seu irmão Manuel de Azevedo de Magalhães.

19 MAI 1650

14 234v Sobre os quintos que o conde de Vila-Pouca, governador do Brasil, pretendeu levar de uma 
charrua holandesa que foi dar na Cananea (?), distrito do Rio de Janeiro.

19 MAI 1650

14 235 Sobre não haver no Conselho Ultramarino notícia das causas que obrigaram S. M. a enviar ao 
Rio de Janeiro e à Baía a Manuel Mateus Polvorista, e vão os papéis que se acusam.

27 MAI 1650

14 235 Sobre o socorro de gente que na monção de Setembro se deve enviar à Índia pela grande falta 
que dela há naquele Estado.

10 JUN 1650

14 235v Esta consulta sobre a falta que há de fortificações e gente na ilha do Príncipe vem da fl. 228. 20 JUN 1650

14 236 Sobre a memória que deu o capitão Francisco da Fonseca Falcão sobre as minas de S. Paulo. 20 JUN 1650

14 236v Nomeação de pessoas para ouvidor do Rio de Janeiro. 21 JUN 1650
14 237 Sobre um memorial que se deu a S. M. tocante à conservação das capitanias de Pernambuco. 25 JUN 1650

14 238 Sobre os embargos que António Mendes Arnaut pôs a João Carreiro Fidalgo para não ir servir a 
capitania de Cacheu, e vão as consultas que se acusam.

6 JUL 1650

14 238v Sobre o papel que o ouvidor do Maranhão António Figueira Durão enviou tocante aos confins 
deste Estado com as Índias de Castela.

7 JUL 1650

14 239 Salvador Correa de Sá, governador de Angola, dá conta do navio que despachou ao Cabo da 
Boa Esperança para alcançar notícia das naus da Índia, gente e artilharia delas que se perdeu 
nele.

9 JUL 1650

14 239v O que acresceu à consulta da fl. 238 sobre os embargos de António Mendes Arnaut. 12 JUL 1650
14 240 O conde de Castelo-Melhor, governador do Brasil, avisa do assento que se tomou para a 

armada da Companhia Geral não poder passar ao Rio de Janeiro, e vai a cópia do assento que 
se acusa.

18 JUL 1650

14 240v Sobre a satisfação que Martim Velho Barreto dá a ter cumprido a obrigação por que se lhe fez 
mercê do cargo de vedor da fazenda do Estado da Índia, e vão as patentes e certidão dos 
governadores das armas de Salvaterra que se acusam.

19 JUL 1650

14 241 Os oficiais da câmara da Baía pedem a S. M. lhes envie a casa e relação que já houve naquele 
Estado.

21 JUL 1650

14 242 Sobre o que o conde de Castelo-Melhor, governador do Brasil, escreve acerca das devassas 
que mandou tirar dos crimes que se cometeram naquele Estado.

21 JUL 1650

14 242v Sobre o que escreve o conde de Castelo-Melhor acerca dos administradores da Companhia 
Geral duvidarem pagar das pipas de vinho, que vão deste reino, e mesmo que pagam de 
direitos os da ilha da Madeira, e vai o papel que se acusa.

19 JUL 1650

14 243 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca dos administradores dos deputados 
da Companhia Geral alterarem os preços dos géneros que se reservaram, e vai o papel que se 
acusa

21 JUL 1650

acusa.
14 244 O conde de Castelo-Melhor avisa como deu a execução à introdução da Companhia Geral e 

como se impôs por uma vez sòmente quatro mil réis mais em cada pipa de vinho para sustento 
da infantaria.

29 JUL 1650

14 244v O conde de Castelo-Melhor avisa do ânimo e zelo com que os oficiais da câmara da Baía e todo 
aquele povo se empregam em serviço de el-rei.

29 JUL 1650

14 244v Sobre a falta que neste Conselho há de presidente e conselheiros para o expediente dos 
negócios.

29 JUL 1650

14 245 O conde de Castelo-Melhor pede se envie àquela praça da Baía um engenheiro e que convirá 
fazer-se um forte no baixo do surgidouro daquela baía.

29 JUL 1650

14 245 Nomeação de pessoas para bispo de CaboVerde. 29 JUL 1650
14 245v O conde de Castelo-Melhor dá conta do estado em que achou a armada e do que tem obrado 

em seu apresto.
29 JUL 1650

14 246v Sobre o que pede António Mendes de Arnaut para a capitania de Cacheu. 29 JUL 1650
14 247 Sobre o que o governador do Maranhão, Luís de Magalhães, escreve acerca de se enviar 

àquele Estado degredados, pela falta de gente que há nele, e a que foi da ilha de Santa Maria 
não ser de utilidade.

3 AGO 1650

14 247 Sobre a causa que o governador do Maranhão teve para mandar emprazado a este reino a 
Inácio do Rego Barreto, capitão do Pará.

9 AGO 1650

14 249 Sobre ser conveniente que os capitães da capitania do Pará e Maranhão, quando não houver 
governador, tenham regimento para saberem a jurisdição de que hão-de usar.

8 AGO 1650

14 249v Sobre se haver de remeter a este Conselho o instrumento que se acusa na carta inclusa de 
Álvaro de Sousa de Távora, capitão de Moçambique.

28 AGO 1650

14 249v Sobre a falta que no Conselho Ultramarino há de ministros para o expediente dos negócios. 31 AGO 1650

14 250 Nomeação de pessoas para tirarem devassa do procedimento de Luís de Magalhães, 
governador do Maranhão.

31 AGO 1650

14 250 Com duas consultas que se fizeram sobre o requerimento de Domingos da Câmara que S. M. 
manda se lhe enviem.

31 AGO 1650

14 250v Lembra-se a falta que no Conselho há de ministros para o despacho ordinário. 11 SET 1650
14 251 Esta consulta vem da fl.250 sobre a nomeação de pessoas para tirarem devassa do 

procedimento de Luís de Magalhães.
11 SET 1650

14 251 Sobre se haverem de remeter ao Conselho Ultramarino os papéis de que emanou a consulta 
que se fez pelo Desembargo do Paço sobre o requerimento de Bernardo (?) Duarte Ramos.

27 SET 1650

14 251v Com os regimentos antigos do provedor da fazenda do Brasil e apontamentos que sobre eles 
deu o provedor e oficiais da alfândega e se deve remeter tudo ao Conselho da Fazenda.

8 OUT 1650
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14 252 Sobre o convir resolver-se logo que embarcações e em que número se hão-de enviar à Índia o 
ano que vem, e as causas que a isso obrigam.

8 OUT 1650

14 252v Pedro de Sousa Pereira, provedor da fazenda da capitania do Rio de Janeiro, dá conta da 
dúvida que três navios da Companhia Geral tiveram a se lhes pôr guardas e despacharem na 
alfândega os açúcares que trouxeram.

12 OUT 1650

14 253 Sobre o que escreveu o provedor da fazenda do Rio de Janeiro acerca da falta de sal que ali se 
padece.

12 OUT 1650

14 235v Sobre S. M. ser servido que se lhe consultem vagantes desprovidos das mercês de todas as 
conquistas destes reinos, à imitação do que faz na Índia.

14 OUT 1650

14 254 Sobre o que é necessário para se poder consultar a S. M. certas cartas de Angola, e sobre a 
jurisdição do mesmo Conselho com a Secretaria de Estado, e vão os papéis que se acusam.

17 OUT 1650

14 255 Sobre o ser o mais essencial ponto de as naus da Índia partirem cedo. 26 OUT 1650
14 255 Nomeação de pessoas para capitão da caravela que vai de aviso à Índia. 29 OUT 1650
14 255v Sobre os  socorros que se devem enviar logo às praças de Angola, Rio de Janeiro e Guiné, e vai 

a consulta que se acusa.
14 NOV 1650

14 256 Sobre as causas que o conde de Castelo-Melhor teve para não enviar preso a este reino ao 
sargento-mor António de Brito de Castro, e vai a consulta que se acusa.

16 NOV 1650

14 256v Com a cópia de uma relação que se pediu a Francisco da Cruz, tenente de artilharia, do Rio de 
Janeiro, do estado em que está aquela capitania.

19 NOV 1650

14 257 Sobre se tirar devassa neste reino e no Rio de Janeiro para se averiguar a culpa que o capitão 
Antão Temudo teve em não guardar a ordem que lhe deu o governador do Brasil sobre a partida 
da frota.

22 NOV 1650

14 257v Com uma carta do conde de Castelo-Melhor que trata da partida do Brasil das armadas e 
sequestro dos navios de Ingleses.

22 NOV 1650

14 257v Salvador Correia de Sá, governador de Angola, avisa do que se obrou nos contratos daquele 
reino.

23 NOV 1650

14 258 Francisco Barreto, mestre de campo general de Pernambuco, avisa da miséria em que fica 
aquela capitania com a perda de navios que lhe foram de socorro e pede que se lhe enviem 
duas caravelas cada mês com mantimentos.

9 DEZ 1650

14 259v Com a proposta que se fez e S. M. mandou voltar a este Conselho em favor dos católicos 
irlandeses que querem ir povoar o Brasil.

9 DEZ 1650

14 260v Nomeação para bispo do Brasil. 7 DEZ 1650
14 261 Nomeação para o bispado da ilha de S. Tomé 7 DEZ 1650
14 261 Nomeação para o governo da ilha de S. Tomé. 7 DEZ 1650
14 261v Sobre o que Salvador de Brito Pereira, governador do Rio de Janeiro, avisa das fortificações que 

fez naquela praça.
19 DEZ 1650

14 263v Reforma do presídio do Rio de Janeiro, proposta por Salvador de Brito Pereira. 19 DEZ 1650
14 264v António Barreto Pereira, capitão do galeão "N.S. de Nazaré", que nas monções do ano passado 

partiu para a Índia, dá conta da sua arribada a Angola.
12 JAN 1651

14 265v Necessidade urgente de socorrer o Brasil, que ficava sem defesa marítima. 13 JAN 165165 ecess dade u ge te de soco e o as , que ca a se de esa a t a 3 J 65
14 266 Sobre ser conveniente que se mande sucessor a Salvador Correia de Sá logo, e nomearem-se 

pessoas assistentes em Angola para governar no entretanto.  NB: Esta consulta foi riscada
14 JAN 1651

14 266 Sobre alguns particulares tocantes à guerra de Pernambuco, de que avisou o mestre de campo 
geral Francisco Barreto.

18 JAN 1651

14 266v Com a carta e papéis que enviou da Baía o provedor da alfândega sobre os descaminhos que 
houve na paga dos direitos da fazenda que vem na armada real.

18 JAN 1651

14 267 Com uma carta que S. M. mandou escrever ao conde general da armada do Brasil sobre o 
cabedal do navio "Santa Catarina" que ia para a Índia e arribou à Baía.

17 JAN 1651

14 267 O governador de Angola Salvador Correia de Sá e Benevides pede com encarecimento a S. M. 
lhe envie sucessor, e vai a sua carta e petição que se acusa.

18 JAN 1651

14 267v O conde de Castelo-Melhor avisa que será conveniente enviar-se à capitania do Espírito Santo, 
para a governar, ao sargento-mor, D. António de Herédia.

19 JAN 1651

14 268 Sobre o  que o conde de Castelo-Melhor avisa, em razão da diligência  com que D. Luís de 
Almeida se houve no apresto da armada.

21 JAN 1651

14 268 Sobre o que escreveu o conde de Castelo-Melhor, governador do Brasil, acerca do apresto da 
armada real, e vai a cópia da relação que se acusa.

21 JAN 1651

14 268v O conde de Castelo-Melhor avisa das fortificações que se fizeram no recôncavo da Baía, e pede 
socorro de gente, artilharia, armas e munições.

24 JAN 1651

14 269 Sobre o que avisa o conde de Castelo-Melhor acerca dos inconvenientes que se seguem da 
repartição do Sul não dar apelação e agravo para o ouvidor-geral do Estado do Brasil, e vai a 
cópia da consulta que se acusa.

24 JAN 1651

14 169v Sobre a dúvida que se moveu na precedência entre D. Filipe de Moura e João Delgado Figueira, 
conselheiros deste Conselho.

24 JAN 1651

14 270 Esta consulta vem da fl. 251 sobre a carta inclusa que ao Conselho veio remetida da Secretaria 
de Estado, do conde de Castelo-Melhor, em que dá conta do que tem passado nas armadas e 
sua partida e sequestro dos navios ingleses.

24 JAN 1651

14 270v Esta consulta vem da fl. 268 sobre o apresto da armada do Brasil. 18 JAN 1651
14 270v Sobre ser conveniente enviar-se a Moçambique uma caravela com gente de socorro. 28 JAN 1651
14 271 Nomeação para o governo da ilha de Cabo Verde. 14 JAN 1651
14 271v Sobre continuar o conde governador do Brasil em pedir a S. M. se crie ali uma relação, e vão as 

cópias que se acusam.
26 JAN 1651

14 272 Sobre o que escreveu o conde de Castelo-Melhor acerca dos grandes gastos que a armada fez 
depois de arribar à Baía, e se deve tomar conta ao ouvidor-geral.

26 JAN 1651

14 272v Sobre o que avisa o conde governador do Brasil acerca de se não admitirem a despacho 
soldados que vierem da Baía sem licença.

26 JAN 1651

14 273 O governador da ilha de S. Tomé pede se lhe envie ordem para se pagar aos soldados da 
fazenda da dita ilha seus soldos.

25 JAN 1651
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14 273v Com a carta do conde de Castelo-Melhor, em que dá relação dos navios de que constava a 
frota, e doutros particulares.

25 JAN 1651

14 273v Lourenço Pires de Távora, governador da ilha de S. Tomé, pede se lhe envie o salitre necessário 
para a fortificação da ilha.

26 JAN 1651

14 274 Com as cartas e provisões passadas a favor do administrador da Companhia Geral contra os 
oficiais da câmara da Baía, e vai o decreto por onde se fizeram.

26 JAN 1651

14 275 Com uma carta que da Holanda escreveu o embaixador António de Sousa de Macedo, que trata 
dos intentos que os Holandeses têm nas cousas da Índia.

30 JAN 1651

14 275 Nomeação paa a capitania-mor das naus da Índia deste ano de 1651. 11 FEV 1651
14 276 Sobre a mina de prata que o capitão da capitania de S. Vicente avisa se descobrira. 15 FEV 1651
14 276v Sobre a necessidade que há de se mandar algum socorro a Angola. 17 FEV 1651
14 276v Com o decreto, por que S. M. manda se lhe não consultem tenças, e o que se deve ordenar 

para seu inteiro cumprimento.
17 FEV 1651

14 277 Com duas cartas que S. M. duvidou assinar escritas ao governador da ilha de S. Tomé, em favor 
de Manuel de Barros.

29 FEV 1651

14 277v Nomeação de sujeitos para os lugares de letras que há na relação de Goa, e são vagos, e das 
ouvidorias de Moçambique e Dio.

27 FEV 1651

14 278v Nomeação de pessoas para fazer a viagem de capitão-mor das naus da Índia deste ano de 
1651.

25 FEV 1651

14 279 Nomeação para ouvidor de Cabo-Verde. 9 MAR 1651
14 279v Nomeação de pessoas para o governo do Rio de Janeiro. 1 MAR 1651
14 280v Sobre a nomeação que Salvador Correia de Sá, governador de Angola, fez do mestre de campo 

daquele reino, em seu sobrinho Salvador Correia Vasqueanes e vai a cópia que se acusa.
2 MAR 1651

14 281 Com o decreto por que S. M. manda se lhe diga se convirá aplicar-se alguma parte dos direitos 
do pau brasil para as despesas daquele Estado.

3 MAR 1651

14 281v Sobre o que escreve António de Couros Carneiro, feitor do pau brasil, acerca do que se mandou 
entregar aos comissários da Junta do Comércio.

3 MAR 1651

14 282 Sobre se ir acabando a trégua feita com a Holanda e convir socorrerem-se as conquistas do 
reino,

3 MAR 1651

14 282v Sobre se ordenar ao tesoureiro da chancelaria da corte faça adereçar dois sacos de cetim em 
que se metam as vias que este ano se hão-de enviar à Índia.

8 MAR 1651

14 282v Sobre o que escreveu da Baía António de Couros Carneiro acerca das injustiças e roubos e 
insolências que ali houve.

8 MAR 1651

14 283 Nomeação para o governo de Cabo Verde. 8 MAR 1651
14 284 Com o decreto e cópia de dois capítulos da carta de Duarte Nunes da Costa, agente de S. M. 

em Hamburgo, que trata das naus estrangeiras que comerciam na costa de África.
14 MAR 1651

14 285 Sobre o que escreve o conde de Castelo-Melhor acerca de António de Couros Carneiro, e vão 
as cartas que se acusam.

15 MAR 1651

14 286 Com a carta dos mestres de campo de Pernambuco que S. M. mandou ver neste Conselho, em 
que se desculpam de alguma queixa que deles haja.

15 MAR 1651
que se descu pa de a gu a que a que de es aja

14 286v Sobre o que escreveu António de Couros Carneiro que na Baía tinha a seu cargo a fábrica de 
um galeão, acerca de o haver entregue ao conde de Vila Pouca, e sobre se pedir conta dele ao 
vedor-geral da armada.

14 MAR 1651

14 287 Dá-se conta a S. M. de se haverem remetido ao desembargador Diogo Marchão (?) Temudo as 
devassas que se tiraram da tomada pelos holandeses dos navios em que iam o mestre de 
campo e tenente de Pernambuco, e vai a consulta que se acusa.

22 MAR 1651

14 287v O conde de Castelo-Melhor dá conta como reduziu toda a infantaria da Baía a três terços. 24 MAR 1651
14 288 Sobre se avisar as Ilhas da ordem que devem guardar as naus da Índia que cedo se esperam. 28 MAR 1651

14 288v Sobre não passarem adiante as mercês feitas para a Índia. 1 ABR 1651
14 289 Lembra-se a S. M., por conveniência de seu serviço, se deve ordenar que nas conquistas haja 

vias de sucessão de governo, para se evitarem os subornos que há.
21 ABR 1651

14 289 Esta consulta sobre as minas de S. Vicente vem da fl.276 26 ABR 1651
14 289v Satisfaz-se à dúvida que S. M. tem em assinar as cartas inclusas de Gaspar Dias Ferreira para 

mestre de campo general de Pernambuco.
26 ABR 1651

14 290 Sobre o socorro do Brasil. 2 MAI 1651
14 291v Sobre a nau inglesa que está em Angola, e que há-de levar negros ao Brasil, e daqui vir a 

Portugal.
2 MAI 1651

14 292v Sobre S. M. mandar declarar o como é se proceda com os pretendentes que requerem, com 
serviços neste reino e nas conquistas, e vão as cópias que se acusam.

4 MAI 1651

14 292v Esta consulta vem da fl. 269v sobre a procedência entre D. Filipe de Moura e João Delgado 
Figueira.

9 MAI 1651

14 293 Sobre os provimentos de ofícios que estão feitos em particulares, e que pertencem à relação do 
Brasil.

9 MAI 1651

14 293 Com o decreto por que S. M. manda se faça a diligência que alguns casais vão viver em 
Moçambique

11 MAI 1651

14 293v Com a carta do conde governador do Brasil e papel que lhe deram os oficiais da câmara da Baía 
sobre os administradores da Companhia Geral duvidarem pagar os direitos iguais dos vinhos 
deste reino e da ilha da Madeira, e vão as cópias que se acusam.

19 MAI 1651

14 294 Nomeação para a capitania de Benguela. 19 MAI 1651
14 295 Sobre o que escreveu o conde de Castelo-Melhor em razão da mercê que se fez a Luís de 

Macedo do ofício de meirinho do mar da capitania de Pernambuco, e vão os papéis que se 
acusam.

24 MAI 1651

14 296 Sobre a falta de ornamentos que há na Sé de Angola. 25 MAI 1651
14 296v Respostas dos governadores de S. Tomé e de Cabo-Verde. 24 MAI 1651
14 297 Sobre não sairem de Lisboa embarcações algumas, sem ordem do Conselho. 27 MAI 1651
14 297 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor da capitania do Rio de Janeiro. 31 MAI 1651
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14 298 Nomeação para capitão da capitania do Espírito Santo. 3 JUN 1651
14 299 Sobre o papel de Apontamentos que Rodrigo de Miranda Henriques, governador de Angola, deu 

no Conselho tocante a jurisdição de que há-de usar naquele governo e outros particulares.
3 JUN 1651

14 299v Lembra-se a S. M. quanto convém tratar-se da conservação do Estado do Brasil e do que para 
isso é necessário.

31 MAR 1651

14 301 Sobre a grande falta de sal que há no Brasil. 5 JUN 1651
14 301v Com a cópia de uma carta que da Baía escreveu o provedor-mor da fazenda sobre os 

procedimentos do conde general da armada, almirante e vedor-geral dela.
5 JUN 1651

14 301v Nomeação para as companhias que se enviam a Angola e são vagas no mesmo reino. 7 JUN 1651
14 304 Com uma carta que a câmara da capitania do Espírito Santo escreveu, em que dá conta da 

grande falta e aperto que se padece do necessário, principalmente de sal.
16 JUN 1651

14 305 Sobre se dever dar livramento a um escrivão de um navio da conquista que não dá razão de 
certas cartas que na Baía se lhe entregaram.

16 JUN 1651

14 305v Sobre se remeter a este Conselho a cópia da resolução que se tomou nas patacas para se 
enviarem às conquistas deste reino.

20 JUN 1651

14 305v Sobre a resposta que deu Miguel Serra Bravo sobre a nomeação para o governo de Cabo-
Verde.

20 JUN 1651

14 306 Com a carta que de Moçambique escreveu o capitão da nau em que ia o vice-rei da Índia, e 
morte do mesmo vice-rei.

21 JUN 1651

14 306 Sobre o papel que deu Rodrigo de Miranda Henriques, governador de Angola, sobre os 
provimentos de dois capitães para aquele reino.

2 JUN 1651

14 306v Sobre o socorro que vai a Angola. 26 JUN 1651
14 307 Sobre o que responde o conde de Vila-Pouca acerca da causa por que suspendeu ao capitão 

Bernardo de Aguirre da sua companhia de infantaria.
26 JUN 1651

14 307v Sobre Rodrigo de Miranda Henriques, governador de Angola, pedir se lhe passe provisão da 
forma em que deve proceder indo comerciar a alguns portos daquele reino navios de 
castelhanos.

27 JUN 1651

14 308 Com a provisão que neste Conselho pediu e se passou a Rodrigo de Miranda Henriques, 
governador de Angola, sobre a despesa que há-de fazer da fazenda real nas obras das 
fortificações daquele reino.

27 JUN 1651

14 308 Sobre o estado em que se acha o da Índia e convir ir-se tratando desde logo de seu socorro 
partir em Setembro, ou duas caravelas a Moçambique e daí à Índia.

28 JUN 1651

14 308v Sobre o que escrevem o cabido e câmara de S. Tomé em favor do governador Lourenço Pires 
de Távora.

28 JUN 1651

14 309 Sobre o miserável estado em que se acham as praças do Brasil. 19 JUN 1651
14 311v Sobre o haver mandado prender  a Leonardo Roiz, por trazer da ilha de S. Tomé duas pessoas 

sem licença, e se remeter sua culpa ao juiz dos feitos da coroa e fazenda, com ordem que a 
vennham sentenciar a este Conselho.

3 JUL 1651

14 312 Satisfaz-se ao que S. M. manda se lhe diga acerca das novas tenças impostas nas rendas do 
Brasil e pagamento dos soldos e dívidas velhas

7 JUL 1651

14 313 Satisfaz-se ao que S. M. mandou, em resposta da consulta inclusa, sobre os provimentos de 
ofícios que estavam feitos em particulares e pertencem à Relação do Brasil.

6 JUL 1651

14 314 Com as cartas que por ele escreveu o embaixador da Holanda e ser conveniente acudir às 
conquistas com socorros e à Índia com dois navios em Setembro.

6 JUL 1651

14 314v Com os papéis que em este Conselho dera o sargento-mor e o general do Rio de Janeiro sobre 
a sua conservação, e tempo em que lhe deve ir o socorro.

7 JUL 1651

14 315 Nomeação para capitão-mor da guerra do reino de Angola. 7 JUL 1651
14 315v Sobre os inconvenientes que se oferecem a passarem a Angola os dois capitães João Luís 

Bravo e Pedro de Lemos, e outros particulares, e vão as cópias que se acusam.
8 JUL 1651

14 317 Sobre a devassa que nesta cidade se tirou dos procedimentos de Luís de Magalhães, 
governador do Maranhão, e vão os papéis que se acusam.

15 MAI 1651

14 324 Sobre S. M. ser servido mandar declarar o como é se envie a nova lei das patacas às conquistas 
ultramarinas.

11 JUL 1651

14 324 Sobre as razões que dá o mestre de campo Gaspar Pinheiro Lobo para se vir do Brasil, sem 
licença.

12 JUL 1651

14 325 Sobre a boa disposiçãio com que Jorge de Mesquita se oferece ir servir a S. M. no governo de 
Cabo Verde.

12 JUL 1651

14 325v Com o alvará para S. M. assinar sobre o capitão Bernardo Aguirre ser restituído a sua 
companhia, e se haver de declarar a forma em que se lhe devem pagar os soldos.

12 JUL 1651

14 326 Sobre o papel incluso que deu Filipe Bandeira de Melo acerca do socorro que se deve enviar a 
Pernambuco.

17 JUL 1651

14 327 Com o regimento que se passou ao licenciado João Velho de Azevedo, ouvidor-geral do Rio de 
Janeiro

18 JUL 1651

14 327 Com o papel de governador de Cabo Verde sobre as coisas de que necessita aquela ilha. 18 JUL 1651
14 327v Sobre os títulos de que usam os vice-reis da Índia e o chanceler daquele Estado. 19 JUL 1651
14 327v Sobre as capitulações que Salvador Correia de Sá, governador de Angola, fez com el-rei do 

Congo, de que vai a cópia, com a petição de Frei Boaventura de Sorrento, capuchinho italiano.
27 JUL 1651

14 328v Sobre o dinheiro que se dispendeu na Índia dos cabedais da nau Nossa Senhora da Atalaia e 
Stº. António.

24 JUL 1651

14 329 Sobre a arrecadação de algumas fazendas que se diz estão em Angola tocantes à de S. M. 28 JUL 1651

14 329v Sobre se dividir o governo do Maranhão em duas capitanias, e vão os papéis que se acusam. 1 AGO 1651

14 330 Nomeação de pessoas para almirante dos navios que hão-de passar a Angola e para capitães 
de mar e guerra deles, e vai a consulta que se acusa.

29 JUL 1651

14 331 Sobre as patentes que se devem passar aos mestres que pôem para Angola com os seus 
navios, que não levarem neles capitão vivo (?).

1 AGO 1651
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14 331v Sobre a forma em que os vice-reis devem fazer as mercês que lhes tocam, e que as mais 
venham consultadas (?) nas listas dos despachos.

1 AGO 1651

14 332 Sobre a gente que Rodrigo de Miranda há-de levar a Angola e navios em que se há-de conduzir, 
e outros particulares, e vai o papel que se acusa.

8 AGO 1651

14 332v Esta consulta vem de fl. 307 sobre Rodrigo de Miranda Henriques, governador de Angola, pedir 
provisão da forma em que deve proceder, indo comerciar a algum dos portos daquele reino 
navios castelhanos, e vão os papéis que se acusam.

9 AGO 1651

14 333v Nomeação de sujeitos para os lugares da Relação do Brasil. 11 AGO 1651
14 336 Nomeação para capitão da capitânia que vai para Angola, de que se escusa Pedro de Lemos, e 

vai a sua petição  e a consulta que se acusam.
23 AGO 1651

14 336 Sobre o pagamento de quatro meses de soldo adiantado que pede Rodrigo de Miranda 
Henriques, que vai por governador de Angola.

24 AGO 1651

14 336v Sobre as pagas adiantadas que pedem os três capitães que foram providos em companhias, 
que estão em Angola, e se embarcam com o novo governador.

25 AGO 1651

14 337 Sobre as pretensões de João Soares de Aguirre e Henrique Henriques de Miranda ao posto de 
tenentes do reino de Angola, que parece não deve haver nele.

26 AGO 1651

14 337v Sobre a declaração que convirá fazer-se na ordem que com a nova lei das patacas se enviar às 
conquistas acerca da saída que hão-de ter as proibidas.

2 SET 1651

14 338 Sobre a devassa que este ano veio da Índia da perda de Malaca e se mandar lembrar aos juízes 
o despacho da outra via que se lhe remeteu da mesma devassa, há muito tempo.

2 SET 1651

14 338v Sobre a falta que há de embarcação que leve a Cabo Verde o novo governador, e se dever 
tomar para isso o pataxo que, de próximo, chegou das Ilhas dos Açores.

4 SET 1651

14 339 Sobre a queixa que da ilha de S. Tomé se faz do governador Lourenço Pires de Távora, e vai a 
consulta que se acusa.

5 SET 1651

14 340 Sobre a pessoa que Jorge de Mesquita de Castelo Branco pede para acudir às fortificações de 
Cabo Verde.

9 SET 1651

14 340v Sobre quanto convém que a Junta do Comércio tome sobre si o contrato dos vinhos do Rio de 
Janeiro, e vai a consulta que se acusa.

11 SET 1651

14 341 Com a consulta sobre as capitulações feitas com el-rei do Congo para S. M. mandar definir um 
ponto que não vem decidido.

19 SET 1651

14 341 Sobre o soldado que fugiu da companhia do capitão Manuel Tovar Frois, por culpa do alferes, e 
a forma em que se procedeu neste caso.

20 SET 1651

14 341v Sobre o navio que se manda tomar no Rio de Janeiro, por lá ir, sem licença da Companhia Geral 
do Comércio, e vai a provisão com a apostilha e mais cópias que se acusam.

22 SET 1651

14 342v Com as consultas que por este Conselho se fizeram sobre o subsídio dos vinhos do Rio de 
Janeiro, e vai a cópia que se acusa.

22 SET 1651

14 343 Sobre o que se escreve da Holanda em razão de se achar a cidade de Goa mui falta de 
mantimentos e navios, e vai o decreo e cópia da carta que se acusam.

23 SET 1651

14 343v Com duas provisões que se passaram a Bartolomeu Maciel (?) do cargo de engenheiro e 
fortificador do reino de Angola, para S. M. assinar.

26 SET 1651

14 344 Sobre o pagamento que se manda fazer na ilha de S. Tomé a Pedro Stalpart, e vai a cópia que 26 SET 165114 344 Sobre o pagamento que se manda fazer na ilha de S. Tomé a Pedro Stalpart, e vai a cópia que 
se acusa.

26 SET 1651

14 344v Sobre a provisão que pede João Velho de Azevedo que vai por ouvidor do Rio de Janeiro, para 
tomar residência a seu antecessor.

28 SET 1651

14 344v Sobre a pessoa que  há-de ir entrar na capitania de Cacheu. 2 OUT 1651
14 345 Sobre as queixas que André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira fazem do mestre de 

campo general Francisco Barreto, e vão as cartas que se  acusam e a cópia da consulta.
3 OUT 1651

14 345v Sobre o como se deve proceder no provimento das sargentias mores que estão vagas na Baía, 
e vai a cópia da carta que se acusa.

3 OUT 1651

14 345v Sobre se executar a resolução tomada na consulta indlusa, dando-se ao governador de Cabo 
Verde em pataxo, que pediu, para sua passagem, e socorro daquela ilha, e vai o seu papel que 
se acusa.

9 OUT 1651

14 346v Sobre o que escreve o mestre de campo general de Pernambuco em razão das misérias e faltas 
de todo o necessário em que se acha a dita companhia.

13 OUT 1651

14 347 Sobre se partir com suma brevidade o governador de Cabo Verde. 13 OUT 1651
14 347 O mestre de campo general de Pernqambuco dá conta do que constou das averiguações que 

fez do caso da traição (?) que se dizia haver naquela companhia.
13 OUT 1651

14 347v Os moradores de Pernambuco pedem que haja ali quatro misteres para se acudir ao bem 
comum  daquele povo e ao serviço de S. M.

13 OUT 1651

14 348v Sobre a maneira da divisão das capitanias de Maranhão e Pará, que de novo se tornou a ver no 
Conselho, e vai o decreto e consulta que se acusa.

16 OUT 1651

14 349 Sobre o que na Índia se há-de fazer do emprego de vinhos e outras cousas que vão no navio 
que se envia àquele Estado.

13 OUT 1651

14 349v Sobre os despachos que se devem enviar à Índia no navio de aviso que se está aprestando. 14 OUT 1651

14 350 Sobre o que avisou o vice-rei D. Filipe de Mascarenhas acerca dos prelados e religiosos da Índia 
e seus procedimentos.

14 OUT 1651

14 350 Sobre o mal que na Baía se dispendem os 200$000 dos dízimos para a fábrica da Sé, cada ano, 
e os 6$000 que também se dão para a fábrica das 15 ou 16 igrejas do recôncavo daquela 
cidade, e vão as cartas que se acusam.

19 OUT 1651

14 350v Sobre o papel que a Junta de Comércio fez acerca de tomar à sua conta pagar os 16$000 (?) do 
subsídio dos vinhos para pagamento do presídio do Rio de Janeiro, e outros particulares.

20 OUT 1651

14 351v O Conde de Castelo Melhor dá conta do grande aperto e miséria em que se acha a Baía, assim 
por falta dos quatro géneros do estanco, assim como por falta da segunda esquadra.

20 OUT 1651

14 352v Sobre o número de infantaria que deve acompanhar a D. Luís de Almeida, governador do Rilo 
de Janeiro, e se lhe devem nomear capitães para ela.

23 OUT 1651
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14 352v Com o papel que nele deu Filipe Bandeira de Melo acerca da falta que há no provimento de 
Pernambuco.

21 OUT 1651

14 353 Com uma carta para o conde governador do Brasil sobre o capitulado da Companhia Geral, e 
vai a cópia da carta que se acusa.

6 NOV 1651

14 353v Com a consulta deste Conselho que trata das devassas que se hão-de tirar de Antão Temudo. 6 NOV 1651

14 354 Sobre o que responde o conde governador do Brasil ao que se lhe escreveu sobre o pagamento 
dos direitos das pipas de vinho deste reino e da ilha da Madeira, e vai a consulta que se acusa.

7 NOV 1651

14 355 Os oficiais da Câmara de Pernambuco dão conta do aperto em que estão por falta de comércio, 
e pedem que se lhes acuda com armada, para de todo lançarem o inimigo fora daquela 
capitania, e com caravelas para serem socorridas, e navegarem seus açúcares e outros 
particulares.

8 NOV 1651

14 356v Nomeação de sujeitos para as duas sargentias mores da Baía que são vagas. 3 NOV 1651
14 357v Nomeação para tirar devassa no Rio de Janeiro do procedimento de Antão Temudo 13 NOV 1651
14 358 Sobre os defeitos que os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro apontam em António Nogueira (?) 

para haver de servir de capitão da fortaleza Santa Cruz, da barra daquela cidade.
14 NOV 1651

14 358v Pedro de Sousa, provedor da fazenda da cidade do Rio de Janeiro, avisa  do apresto que fez às 
duas naus inglesas que ali foram arribadas da Baía, e vão os papéis que se acusam.

17 NOV 1651

14 359 Sobre o que escreveu de Roma o Pe. Luís Brandão em razão da voz que ali se espalhou de Sua 
Santidade dar a este reino um patriarca, e vão os papéis que se acusam.

18 NOV 1651

14 360 Sobre o que escreve Jerónimo Nunes da Costa acerca de os Holandeses romperem guerra 
contra a Índia.

21 NOV 1651

14 361 Sobre a notificação que se fez a Filipe Bandeira de Melo para se haver de partir para Pernmbuco 
na armada da Companhia Geral.

24 NOV 1651

14 361v Com a consulta da Junta dos Três Estados que trata sobre os usuais que se devem impor para 
o sustento da guerra nas fronteiras donde assiste o príncipe nosso senhor.

22 NOV 1651

14 362v O conde de Castelo Melhor dá conta da artilharia, armas e munições que na Baía ficaram das 
naus Bisonha, charrua de Lubeque e Felicidade, e vão os papéis que se acusam.

4 DEZ 1651

14 363 Sobre o serem partidos o governador e ouvidor de Cabo Verde, e se lhe não poder fazer a 
recomendação que S. M. mandava acerca de alguns moradores de Cacheu presos, e se lhes 
fazer por cartas.

5 DEZ 1651

14 363v Com uma carta dos moradores de Pernambuco em que se queixam dos religiosos de S. 
Francisco que ali residem, e abonam ao vigário daquela capitania, e também vai inclusa uma 
petição dos mesmos religiosos que agora veio remetida, com lista ordinária, a este Conselho.

7 DEZ 1651

14 364 Nomeação para capitães das três companhias de infantaria que se enviam ao Rio de Janeiro. 7 DEZ 1651

14 365 Com o papel com que o Dr. João Delgado Figueira respondeu ao que S. M. se lhe dissesse de 
sua parte sobre a procuração (?) que aceitou de D Filipe de Mascarenhas vice-rei da Índia

11 DEZ 1651
sua parte sobre a procuração (?) que aceitou de D. Filipe de Mascarenhas, vice-rei da Índia.

14 365v Sobre o requerimento do Marquês Almirante acerca da canela que se lhe deve, de seu alvitre. 15 DEZ 1651

14 366v Sobre se desmantelar ou não a fortaleza de Sofala. 8 JAN 1652
14 368 Pede-se declaração de como se há-de proceder na nomeação para a capitania-mor das naus da 

Índia deste ano.
25 JAN 1652

14 368v Dão o presidente e ministros dele a S. M. as graças da resolução que tomou a favor dos 
missionários das conquistas

27 JAN 1652

14 368v Sobre a mercê que S. M. fez a Sebastião Teixeira de Azevedo dos ofícios de escrivão da 
fazenda, vedoria, e contadoria geral e matrícula do reino de Angola.

27 JAN 1652

14 369 Sobre a nomeação de bispo de Meliapor no Pe. Mateus Gomes Ferreira, e vão as cartas que se 
acusam.

30 JAN 1652

14 369v Sobre se remeter à Mesa da Consciência a carta inclusa que o governador do Maranhão 
escreveu contra o Pe. Mateus de Sousa.

1 FEV 1652

14 369v Sobre o que escreve o governador do Maranhão acerca de cinco religiosos capuchos, de Quito, 
que foram administrar o gentio pelo Rio do Amazonas.

1 FEV 1652

14 370 Nomeação para capitão-mor das naus da Índia deste ano. 6 FEV 1652
14 371 Nomeação para uma das capitanias dos navios da Índia. 10 FEV 1652
14 372 Sobre as queixas que do Maranhão se escrevem do governador. 12 FEV 1652
14 372v Sobre o tempo que Inácio do Rego Correia há-de servir a capitania do Pará. 12 FEV 1652
14 373 Sobre o que resultou das cartas que do Maranhão escreveu o sargento-mor Filipe da Fonseca e 

Gouveia, e vai o decreto e cópias que se acusam
15 FEV 1652

14 374 Sobre o provimento do cargo de provedor-mor da fazenda do Estado do Brasil. 15 FEV 1652
14 374 Com os papéis que a ele vieram remetidos do Conselho da Fazenda, tocantes à composição 

que se fez com António da Fonseca de Mesa (?).
17 FEV 1652

14 374v Nomeação para as capitanias-mores do Maranhão e Pará. 17 FEV 1652
14 376v Sobre se entender que se enviem à Índia nas naus deste ano quantidade de Patacas proibidas, 

e assento que sobre elas se deve tomar.
20 FEV 1652

14 377 Sobre o que escreve António Raposo acerca de os Holandeses irem povoar o Cabo da Boa 
Esperança, o que há provido na mesma matéria, obrigações que tem o capitão de Moçambique, 
e vão as catas que se acusam.

21 FEV 1652

14 377v Sobre o capítulo da carta de José Pinto Pereira que trata sobre el-rei de Candea, e S. M. 
mandou ver e consultar neste Conselho.

21 FEV 1652

14 378v Sobre a desculpa que Paulo de Meireles Pacheco nomeado para chanceler da relação do Brasil 
para se não embarcar para aquele Estado em companhia das naus.

21 FEV 1652

14 378v Sobre o como se deve proceder com as pessoas que, tendo servido algum tempo neste reino, 
querem passar à Índia, e vai a consulta que se acusa.

26 FEV 1652
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14 379v Sobre ser conveniente e necessário ir socorro a Pernambuco, maior do que há notícia que vai. 28 FEV 1652

14 380 Nomeação de pessoas para dois lugares de desembargadores extravagantes, que estão vagos 
na relação de Goa.

29 FEV 1652

14 381 Nomeação de pessoas para as capitanias-mores das embarcações que este ano passam à 
Índia.

27 FEV 1652

14 381v Sobre certa declaração que se pede a S. M. acerca das pessoas que pedem satisfação de seus 
serviços, e se embarca para a Índia.

6 MAR 1652

14 381v Nomeação para capitão do pataxo que esta monção vai à Índia. 5 MAR 1652
14 382v Com a cópia do decreto que trata sobre os despachos do bacharel Domingos de Figueiredo, 

natural da cidade de Elvas.
7 MAR 1652

14 383 Nomeação para a capitania de um dos navios da Índia. 8 MAR 1652
14 383v Sobre a patente que se manda passar a Filipe Gitau, do cargo de engenheiro do Estado da 

Índia, e vai a consulta que se acusa.
28 MAR 1652

14 384 Com a provisão que pelo Conselho da Fazenda se passou para ir um navio inglês aos portos de 
Pernambuco, e outra deste Conselho em sua corroboração, para S. M. assinar, sendo servido.

10 ABR 1652

14 384 Sobre o papel de Filipe Bandeira de Melo, que trata sobre se escrever algumas pessoas de 
Pernambuco, em agradecimento do bem que têm servido e servem.

13 ABR 1652

14 385 Sobre os religiosos capuchos que vieram do Maranhão, e ser conveniente que se detenham 
neste reino.

20 ABR 1652

14 385v Sobre a nau inglesa e sumaca (?) holandesa que foram tomadas na Ilha de Cabo Verde, de que 
avisa o ouvidor e provedor da fazenda dela, e vai a cópia da sua carta que se acusa.

22 ABR 1652

14 386 Sobre a queixa  que o licenciado Manuel Paz de Aragão, ouvidor que foi das ilhas de Cabo 
Verde, faz do governador que ali serviu Pero Semedo, o prender rigorosamente, sem jurisdição.

22 ABR 1652

14 386 Rodrigo de Miranda Henriques, que foi por governador de Angola, dá conta de não haver 
tomado a Ilha da Madeira, e se estar refazendo em Cabo Verde, como também se avisa que o 
fizeram os mais governadores e a armada da Companhia Geral.

29 ABR 1652

14 386v Com as relações que vieram de Cabo Verde sobre as nações do Norte que têm edificada uma 
fortaleza em Gâmbia que os príncipes se ofereceram ir desalojar.

2 MAI 1652

14 387 Sobre os avisos que se devem enviar às Ilhas da derrota que devem trazer as embarcações que 
se esperam da Índia.

2 MAI 1652

14 387 Nomeação para a capitania de Benguela. 6 MAI 1652
14 387v Satisfaz-se ao que S. M. manda pela consulta inclusa sobre o mesmo Conselho poder consultar 

comutações de pessoas da Índia.
11 MAI 1652

14 388v Sobre a resposta que o desembagador Paulo de Meireles Pacheco deu em desculpa de se não 
haver embarcado para o Brasil, e ser conveniente que venha logo a esta cidade para o mesmo 
efeito.

11 MAI 1652

14 389v Nomeação para a ouvidoria da capitania do Pará. 11 MAI 1652
14 390 N ã ti d it i d M hã P á 13 MAI 165214 390 Nomeação para as sargentias-mores das capitanias do Maranhão e Pará. 13 MAI 1652
14 391 Sobre o que os oficiais da câmara de Pernambuco escrevem acerca do miserável estado em 

que se acham aqueles moradores, por causa da seca que houve, e falta de navios que lá vão.
13 MAI 1652

14 391v Sobre o que escrevem o governador do Brasil e câmara da Baía acerca da nova lei das patacas, 
e vai a proposta que se acusa.

24 MAI 1652

14 393 Sobre as cartas que de Cabo Verde se receberam das queixas do governador Jorge de 
Mesquita de Castelo-Branco, que S. M. mandou remeter a este Conselho.

31 MAI 1652

14 394 Sobre a dúvida que moveu o procurador da fazenda na forma das vistas que se lhe dão por este 
Conselho, e pretensão que tem de ter lugar e vir a ele.

3 JUN 1652

14 394v Sobre o que escreveu o presidente da casa de Santo António do Maranhão acerca dos 
religiosos que ali foram ter da província de Quito.

10 JUN 1652

14 395 Com certa carta que de Pernambuco se escreveu a Holanda e S. M. mandou remeter a este 
Conselho.

12 JUN 1652

14 395v Sobre o que escreve o conde governador do Brasil  da reformação que se lhe mandou fazer 
daquele presídio, e vai a sua carta e a consulta que se acusam.

14 JUN 1652

14 397v Sobre o que escreve o conde governador do Brasil acerca da nau inglesa Maria João (?) que foi 
rendida no Recife, cujo capitão está na cadeia da corte, e vão os papéis que se acusam.

17 JUN 1652

14 398 Com a petição inclusa do vigário do Maranhão que trata dos excessos que ali se cometem, e 
convir muito apressar-se o ministro que os há-de ir apurar.

20 JUN 1652

14 398v Com a consulta inclusa sobre os procedimentos do governador de Cabo Verde Jorge Mesquita 
de Castelo-Branco, e forma em que se deve passar a provisão da averiguação deles.

18 JUN 1652

15 1 Sobre o tratamento que o governador do Brasil deve fazer ao secretário daquele Estado e às 
mais pessoas dele.

21 JUN 1652

15 1v Sobre a petição de António de Albuquerque Coelho, procurador do Maranhão, em que pede não 
se faça a separação, e vão as consultas que se acusam.

20 JUN 1652

15 2 Sobre a pessoa que há-de ir averiguar os procedimentos dos ministros maiores e menores do 
Maranhão, e vão as consultas que se acusam.

18 JUN 1652

15 2v Sobre o donativo que os ministros do Conselho ofereceram para a guerra de França. 27 JUN 1652
15 3 Sobre o dinheiro que o secretário dele deve levar das patentes que passa. E vai a consulta que 

se acusa, que trata da reformação do presídio da Baía.
10 JUL 1652

15 3v Com carta que se recebeu do mestre de campo general de Pernambuco, e o que se deve 
ordenar em execução do que nela se refere.

1 JUL 1652

15 4 Sobre se escrever pela secretaria a quem toca ao governador do Porto sobre a vinda do 
desembargador Paulo de Mereles, chanceler da relação do Brasil, e vai a consulta que se acusa.

1 JUL 1652
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15 4v Sobre o que escreve o provedor da fazenda do Rio de Janeiro acerca do procedimento que 
Dom Gaspar de Molina teve enquanto serviu os ofícios de escrivão da alfândega e almoxarifado 
daquela capitania.

12 JUL 1652

15 5v Esta consulta vem da fl. 2 sobre as diligências a que vai ao Maranhão e Pará o licenciado João 
Cabral de Barros, e vão as consultas que se acusam.

12 JUL 1652

15 6 Francisco de Figueira, ouvidor-geral do Brasil, dá conta da residência que vai tirando do seu 
antecessor. 

15 JUL 1652

15 6v O provedor-mor da fazenda do Brasil Simão Alvares de la Penha dá conta do pouco sal e vinho 
que foi na armada da Companhia Geral.

25 JUL 1652

15 7v Sobre o que pede o desembargador Paulo de Meireles Pacheco, chanceler da relação do Brasil, 
e vai a consulta que se acusa.

27 JUL 1652

15 8 Rodrigo de Miranda Henriques, governador do reino de Angola, dá conta da sua chegada àquele 
reino.

29 JUL 1652

15 8 Com a consulta inclusa sobre a licença  que pede Frei Fabião, capuchinho francês, para com 
dois companheiros passar a Pernambuco, e sobre o que deve obrar antes de se dar à 
execução.

1 AGO 1652

15 8v Com a provisão inclusa, por duas vias, para S. M. assinar sobre se não tomar em Pernambuco 
aos administradores da Companhia Geral do Comércio os géneros dela, e vai o decreto e 
consultas que se acusam.

3 AGO 1652

15 8v Com o papel incluso de Rui Correia Lucas com que responde aos petardos que se pedem de 
Pernambuco.

1 AGO 1652

15 9 Satisfaz-se ao que S. M. manda em resposta da consulta inclusa, sobre a forma em que até 
agora se despacharam as culpas das conquistas.

3 AGO 1652

15 10 Sobre o que escreve o mestre de campo general Francisco Barreto em razão de os Holandeses 
do Recife de Pernambuco estarem mui faltos de gente e socorros, e vai a carta que se acusa.

29 AGO 1652

15 10v Jorge de Mesquita de Castelo-Branco, governador de Cabo Verde, dá conta como ficava 
aprestando a nau e sumaca que se tornou naquela ilhapara virem a este reino.

29 AGO 1652

15 11 Sobre um papel que se deu a S. M. tocante ao comércio de Buenos Aires com Angola. 31 AGO 1652
15 11v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca das novidades que cada dia 

inventam os administradores da Companhia sobre os géneros que pagam.
4 SET 1652

15 12 Sobre a jurisdição do mesmo Conselho com o Desembargo do Paço no negócio de Lourenço 
Pires de Távora, governador que foi de S. Tomé, e vão os papéis que se acusam.

4 SET 1652

15 12v Com a carta original dos oficiais da câmara da Baía sobre as cousas em que a Companhia Geral 
falta à sua obrigação, e o que seus feitores usam naquela cidade, e vão os papéis que se 
acusam.

6 SET 1652

15 13 Sobre o que escreve o conde de Castelo-Melhor acerca de não dar posse da sargentia-mor do 
terço velho ao capitão Pero Gomes, e vai a cópia que se acusa.

9 SET 1652

15 14v Com a cópia dos apontamentos que deu o procurador do povo da Baía de Todos os Santos. 10 SET 1652

15 15v Sobre se nomear desembargador que na relação da Baía sirva de chanceler enquanto não 13 SET 1652g q ç q
chegar Paulo Meireles Pacheco.

15 16 Com a carta inclusa do Conde de Castelo-Melhor, governador do Brasil, sobre cousas tocantes 
ao Brasil, digo, à Fazenda de S. M. a que a Companhia Geral deve de satisfazer.

13 SET 1652

15 16 Sobre o que escreve o governador do Maranhão acerca da nova que ali se deu de estar toda a 
ilha de Ceilão à obediência de S. M.

13 SET 1652

15 16v Lembra-se a S. M. o ver duas consultas que pelo Conselho se fizeram sobre a vinda a ele dos 
juízes dos feitos, e vai a petição de Luís de Sousa Borges que se acusa.

13 SET 1652

15 16v Sobre S. M. mandar que Inácio do Rego Barreto vá servir a capitania do Pará e que se devasse 
de seus procedimentos, e dos do governador Luís de Magalhães, e vai a cópia que se acusa.

7 SET 1652

15 18 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca dos familiares do Santo Ofício não 
quererem contribuir com os donativos para o sustento da guerra.

18 SET 1652

15 18v Sobre não assistirem de assento estrangeiros no Brasil, principalmente Genoveses. 17 SET 1652
15 19 Sobre os fortes que há na Baía e seu recôncavo, sem soldo, criados de novo pelo conde 

governador, e quais se podem acusar no tempo de paz.
20 SET 1652

15 19v Reformação do presídio da Baía, e vão os quatro papéis que se acusam. 20 SET 1652
15 20 Nomeação de pessoas para o cargo de tenente-general da artilharia, e para capitães dos fortes 

de Nossa Senhora da Conceição e S. Francisco.
20 SET 1652

15 20v Sobre o que pedem os religiosos da Companhia de Jesus que vão para o Maranhão. 20 SET 1652
15 21 Sobre a resposta que os deputados da Companhia Geral deram à que vai inclusa sobre o 

provimento de socorro a Pernambuco.
28 SET 1652

15 22 Nomeação para o ofício de escrivão dos órfãos da cidade de Luanda, reino de Angola. 28 SET 1652
15 22v Com o papel que S. M. mandou a ele com decreto sobre queixas do governador de Cabo Verde 

Jorge de Mesquita de Castelo-Branco.
8 OUT 1652

15 23 Sobre o desembargador António Soares se haver de embarcar nos navios que estão de partida 
para Pernambuco para ali fazer algumas diligências do serviço de V. M.

12 OUT 1652

15 23v Nomeação para o governo de Cabo-Verde, e vai a cópia que se acusa. 28 SET 1652
15 24 Com a carta e consultas inclusas sobre as nações do Norte comerciarem na costa da Guiné, e 

vai a cópia do papel que se acusa.
19 OUT 1652

15 25 Sobre o provimento do governo das ilhas de Cabo Verde em Pero Ferraz Barreto. 16 OUT 1652
15 25v Sobre a restituição que parece se deve fazer a seus donos da nau e sumaca que vieram de 

Cabo-Verde, e vão os decretos, petições e papéis que se acusam.
23 OUT 1652

15 26 Com as consultas, decretos e papéis tocantes a Gaspar Pinheiro Lobo, que S. M. mandou ver 
de novo no Conselho.

29 OUT 1652

15 26v Com a petição que ao Conselho veio remetida da irmã do governador de Cabo-Verde em que 
pede seja ouvido, e cartas que se receberam daquela ilha em seu favor.

29 OUT 1652

15 27 Com a petição do capitão Luís de Sousa Borges, preso no Limoeiro, em que pede se lhe nomeie 
juiz diante de quem se livre, e vai a cópia da consulta que se acusa.

29 OUT 1652
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15 27 Sobre o que se escreve do Rio de Janeiro e Baía acerca da grande falta que se padece de sal, 
pelo pouco que lá vai.

5 NOV 1652

15 28 Sobre o que escreve o governador de Angola Rodrigo de Miranda Henriques acerca do galeão 
da Índia que ali foi arribado, e apresto que se lhe fez para fazer viagem a este reino.

7 NOV 1652

15 29 Sobre o que avisa o governador de Cabo-Verde acerca da cartas e retornos que àquela ilha 
foram de Castela e Índia.

8 NOV 1652

15 29v Os oficiais da câmara da capitania do Espírito Santo pedem sejam socorridos com navios que 
lhes levem o necessário, e vai a carta que se acusa.

9 NOV 1652

15 30 Sobre o como se deve proceder nos embargos que na chancelaria achou Pero Ferraz Barreto 
para não passar por ela a sua patente do governo de Cabo-Verde.

16 NOV 1652

15 30 Rodrigo de Miranda Henriques dá conta da causa por que não partiram até agora de Angola os 
dois galeões em que passou àquele reino, e envia a lista da gente de guerra que assiste na 
cidade de S. Paulo.

22 NOV 1652

15 31 Com as cartas para S. M. assinar sobre o cunho das patacas no Brasil, e se não enviarem deste 
reino para aquele Estado.

23 NOV 1652

15 31 Com os embargos que por parte de Jorge de Mesquita, governador de Cabo-Verde, se veio a 
passar pela chancelaria a patente de Pero Ferraz Barreto, provido daquele governo.

26 NOV 1652

15 31v Com o decreto que V. M. mandou em companhia de duas consultas do Conselho da Fazenda, 
tudo sobre o contrato de Angola, e vão os papéis que se acusam.

12 DEZ 1652

15 32 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía em favor de Frei Pantaleão Baptista. 10 DEZ 1652
15 32v Sobre o que escreve o ouvidor e provedor da fazenda do reino de Angola acerca da falta de 

escravos que nele há, que se poderá remediar com fazer-se guerra ao gentio, e vão a sua carta, 
e a consulta que se acusam.

14 DEZ 1652

15 33v Sobre se prover a capelania-mor do presídio do Rio de Janeiro e suas fortalezas. 20 DEZ 1652
15 34v Nomeação para o lugar de desembargador dos agravos da nova relação da Baía, de que foi 

provido o licenciado Simão Álvares de la Penha.
20 DEZ 1652

15 35 Lembra-se a S. M. a grande falta de gente em que se acha o reino de Angola, sendo conquista 
de tanta importância.

14 JAN 1653

15 35 Com a consulta e mais papéis que se acusam tocantes à composição que Salvador Correia de 
Sá e Benevides fez com os cônsules inglês e holandês sobre o navio e sumaca que vieram de 
Cabo-Verde.

7 DEZ 1652

15 35v Nomeação da pessoa a quem toca a viagem do navio da Índia que há-de acompanhar o capitão-
mor.

24 JAN 1653

15 35v Aprovação de pessoas para fazer a viagem de capitão-mor das naus da Índia do ano presente. 23 JAN 1653

15 36 Com o papel de  Rui Correia Lucas e outro que se lhe escreveu, tudo sobre se prover 
Pernambuco de arcabuzes e mosquetes.

28 JAN 1653

15 36 Sobre a execução que se deve fazer em António Galvão, pelos soldos que levou a mais, do 
cargo do mestre de campo, que lhe não tocavam, enquanto governou a capitania do Rio de 
Janeiro, e vão os papéis que se acusam.

31 JAN 1653

15 37 Com o decreto e consulta do Desembargo do Paço sobre a pretensão de Pero Sanches 7 DEZ 1652g ç p
Caminha haver de vir a este Conselho aos despachos dos ofícios de justiça das conquistas.

15 38 Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco sobre o merecimento daqueles 
oficiais e soldados e mercês que pede para se repartir por eles.

13 FEV 1653

15 39 Sobre o que escrevem o mestre de campo geral e procurador da fazenda de Pernambuco 
acerca da falta que se padece de mantimentos e outras coisas naquela praça a infantaria.

13 FEV 1653

15 40 Nomeação de sujeitos para fazer a viagem do galeão que neste ano há-de acompanhar o 
capitão-mor à Índia. E vai a  consulta que se acusa.

19 FEV 1653

15 40v Sobre se ordenar ao tesoureiro da chancelaria da Corte faça fazer dois sacos de cetim, em que 
se remetam as vias de S. M. à Índia.

22 FEV 1653

15 41 Sobre convir ordenar-se que os pretendentes que pedirem mercês para filhos apresentem 
justificação de cristãos velhos, como apresentarão as suas.

5 MAR 1653

15 41 Nomeação de sujeitos para os cargos e lugares que estão vagos na Relação de Goa. 5 MAR 1653
15 42 Sobre o que escreve Rodrigo de Miranda Henriques, governador de Angola, acerca de el-rei do 

Congo não querer guardar o capitulado com ele, e sobre os socorros àquele reino.
31 MAR 1653

15 41v Sobre a dúvida que se moveu entre o governador do Brasil e o ouvidor-geral daquele Estado, 
em razão de qual deles há-de passar os alvarás de fiança, e vão os papéis que se acusam.

29 ABR 1653

15 42v Com a consulta inclusa sobre a pretensão do capitão Manuel de Moura Rolim. 14 MAI 1653
15 43 Com a consulta e cópia da carta inclusas sobre as despesas do mesmo Conselho. 28 MAI 1653
15 43 Com o decreto incluso sobre se tomar por perdido o navio de Francisco Gonçalves da Rocha. 29 MAI 1653

15 43v Com as cartas inclusas para S. M. assinar, escritas ao ouvidor-geral do crime da Relação do 
Brasil sobre tirar nova devassa da soltura de Álvaro Gomes.

4 JUN 1653

15 44 Com a carta e papéis de Cosmo de Castro para os procuradores da fazenda de Pernambuco, 
por que dá conta da forma em que despenderam as fazendas que, por conta de S. M., foram 
àquela capitania, falta de mantimentos, e outros pqrticulares.

9 JUN 1653

15 44 Sobre o que avisa o mestre de campo geral João Fernandes Vieira em razão de três navios 
castelhanos, que das Canárias foram caregados de vinho a Angola, e vai a cópia da carta que 
se acusa.

96 JUN 1653

15 45 Com o decreto sobre serem condenados os mestres dos navios que carregarem mais dos 
quatro géneros da Companhia Geral, dos que lhe foremdados para suas viagens. 

17 JUN 1653

15 45v Sobre a preferência que se deve dar aos navios de carga que navegam às conquistas deste 
Reino.

17 JUN 1653

15 45v Sobre o que se responde do Rio de Janeiro acerca das minas de ouro que ali há, e vão os 
papéis que se acusam.

20 JUN 1653
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15 46v Com a provisão por que se manda tomar por perdido no Brasil o navio, de que é mestre Manuel 
Álvares Pinheiro, por ir àquele Estado, sem licença de S. M. nem permissão da Companhia 
Geral.

18 JUN 1653

15 46v Sobre o que Francisco Barreto, mestre de campo geral de Pernambuco avisa em razão dos 
petardos e artifícios de fogo que iam para aquela capitania que os pechilingues (1) tomaram.

20 JUN 1653

15 47 Com o decreto sobre se tomaram por perdidos no Estado do Brasil todos os navios que 
houverem levado a ele algum dos quatro géneros do estanque da Companhia Geral, sem seu 
consentimento, ou navegarem sem as armadas.

20 JUN 1653

15 47v Nomeação para capitães da infantaria que há-de acompanhar ao Conde de Atouguia, 
governador do Brasil.

25 JUN 1653

15 49 Com a consulta do mesmo Conselho que trata das minas de Parnagay (?) e S. Paulo, e vai o 
papel de Salvador Correia de Sá, que se acusa.

7 JUL 1653

15 50 Nomeação para ouvidor e provedor da fazenda das Ilhas de Cabo-Verde. 8 JUL 1653
15 50v Sobre o que respondeu o provedor da fazenda sobre os quintos que os governadores de Angola 

levaram, sem ordem para o fazer, e vai o papel que se acusa.
9 JUL 1653

15 51 Nomeação para a quarta companhia de infantaria, da que há-de acompanhar  o governador-
geral do Brasil, e vai a petição de António Miranda Catela, que se acusa.

7 JUL 1653

15 51v Com o papel de apontamentos que deu o Conde da Atouguia, governador do Brasil. 16 JUL 1653
15 52v Francisco Barreto, mestre de campo geral de Pernambuco, pede licença para se vir para este 

reino.
21 JUL 1653

15 53 Sobre se deferir às mercês de Salvador Correia de Sá, ou se nomear outra pessoa para ir às 
minas de Parnagay, e vai a consulta que se acusa.

21 JUL 1653

15 53v Com o decreto e papel sobre particulares de Pernambuco, sua conservação e administração da 
justiça e fazenda.

28 JUL 1653

15 53v Sobre a propina das 500 arrobas de açúcar que todos os anos deve vir nas frotas do Brasil à 
rainha Nossa Senhora.

30 JUL 1653

15 54 Com o decreto sobre ser bastante a quantidade de mantimentos dos quatro géneros do 
estanque da Companhia Geral para sustento do Estado do Brasil.

1 AGO 1653

15 55v Sobre se haverem de entregar à ordem da rainha Nossa Senhora, para jóia das senhoras 
infantas, os diamantes que da Índia vieram, em retornodo que levou o navio de aviso que a ela 
foi no ano de 1651.

1 AGO 1653

15 56 Com o decreto sobre se passar provisão aos administradores da Companhia Geral, na forma 
das capitulações inclusas.

7 AGO 1653

15 56 Nomeação para capitão-mor da capitania de S. Vicente e S. Paulo no Estado do Brasil, de que é 
donatário o Marquês de Cascais.

6 AGO 1653

15 56v Nomeação para a capitania de Benguela, e vai a consulta que se acusa. 11 AGO 1653
15 58 Nomeação para o governo de Angola. 27 NOV 1653
15 58v Satisfaz-se ao que S. M. mandou em resposta da consulta inclusa acerca da conveniência que a 

Companhia Geral apontava para o Brasil ser bem provido dos géneros de seu estanque.
19 AGO 1653

15 60 Com a carta que a ele veio remetida pelo deão do Congo, sobre o estado em que achou aquele 18 AGO 1653q p g , q q
cabido e sobre a eleição de governador.

15 60v Com o decreto e papel do Pe. António Vieira que trata sobre o espiritual e temporal do Estado do 
Maranhão e sobre o que parece do cativeiro do gentio, a que as câmaras mandaram seus 
procuradores.

21 AGO 1653

15 61v Sobre o caso da morte atroz que Pero de Carvalhães deu no Rio de Janeiro ao alferes Jacinto 
Coelho de Araújo, e castigo que se deu aos culpados.

23 AGO 1653

15 62 Com o resumo das culpas que se impôem ao governador de Cabo Verde Jorge de Mesquita de 
Castelo Branco, para S. M lhe  nomear juiz.

22 AGO 1653

15 62 Com o papel de Frei Mateus de S. Francisco, que trata sobre se socorrer com mantimentos a 
campanha de Pernambuco.

23 AGO 1653

15 63 O Pe. Frei Mateus de S. Francisco pede, em nome do Estado do Brasil, se lhe nomeiem as 
pessoas dele que parecerem para seus procuradores nas Cortes.

25 AGO 1653

15 63 O Pe. Frei Mateus de S. Francisco pede em nome dos moradores de Pernambuco os mande V. 
M. libertar, e no entretanto se ordene à Companhia Geral que leve e traga os seus navios.

25 AGO 1653

15 63v Sobre a forma em que se procedeu na eleição que em Angola se fez do governador, e vão as 
três certidões que se acusam.

26 AGO 1653

15 65 Sobre o que escreve o governador da Ilha de S. Tomé em razão de se acudir àquela ilha com 
alguns sacerdotes, de que necessita muito para o fruto das almas.

6 SET 1653

15 65v Sobre o que escreve o governador da Ilha de S. Tomé em razão de ser conveniente enviar-se a 
ela, cada ano, uma nau estrangeira.

10 SET 1653

15 65v Sobre o que escreve o governador da Ilha de S. Tomé (Cristóvão de Barros Rego) acerca do 
pouco dinheiro que há nela para o pagamento das ordinárias do clero.

10 SET 1653

15 66 Sobre o que escreve o governador da Ilha de S. Tomé em razão da pouca saca de açúcar que 
há naquela ilha.

10 SET 1653

15 66 Sobre se acudir à Ilha de S. Tomé com alguns condestáveis e artilheiros. 10 SET 1653
15 66v Com a carta que a ele veio remetida do Desembargador Manuel Franco, ouvidor-geral que foi do 

Estado do Brasil, em que refere o mau procedimento do clero.
11 SET 1653

15 66v Sobre o que escreve o provedor da fazenda de Pernambuco acerca dos bens que ficaram de 
Salvador de Meireles, feitor que foi de Angola, que não tem dado contas de seu recebimento.

11 SET 1653

15 67v Nomeação de pessoas para o ofício de guarda-mor da Relação do Estado do Brasil. 11 SET 1653
15 68v Com o papel que a ele trouxe o Conde Presidente sobre o patriarca de Antioquia, e vai a cópia 

da carta que se acusa.
13 SET 1653

15 68v Nomeação para o cargo de capelão-mor do presídio do reino de Angola. 16 SET 1653
15 69 Sobre o que responde Rui Correia Lucas acerca dos condestáveis que são necessários na Ilha 

de S. Tomé.
20 SET 1653

15 69v Simeão Carvalho, capitão da capitania do Espírito Santo, dá conta do estado em que a achou, e 
do que vai obrando nela, em ordem à sua defesa.

19 SET 1653
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15 70 Sobre se ordenar ao Conselho da Fazenda faça cobrar do piloto Pero Neto o conteúdo no seu 
conhecimento, que vai incluso.

20 SET 1653

15 70V Com as cartas e papéis que vieram de Angola e do Brasil sobre as despesas que fizeram os 
dois navios Santa Catarina e S. João da Ribeira que levaram àquele reino o governador Rodrigo 
de Miranda e calcezes e cabrestantes, de que avisa António de Couros.

20 SET 1653

15 70v Sobre se ordenar ao corregedor Miguel Juzarte de Azevedo procure averiguar mais a diligência 
que se lhe encarregou do procedimento do Licenciado Bento Teixeira de Saldanha, e Henrique 
Henriques de Miranda.

26 SET 1653

15 71 Com as cartas do ouvidor e provedor da fazenda de Angola e Juan Roiz Calderon, capitão de 
um navio que de Castela foi comerciar àquele reino, sobre as moléstias que se lhe fizeram, 
depois da morte do governador Rodrigo de Miranda. 

7 OUT 1653

15 71 Nomeação para almoxarife do Estado do Maranhão. 8 OUT 1653
15 71v Nomeação para auditor-geral da capitania de Pernambuco. 8 OUT 1653
15 72 Nomeação para ouvidor da ilha de S. Tomé. 9 OUT 1653
15 72v Com o decreto sobre S. M. haver encarregado a cristandade das ilhas de Cabo-Verde aos 

capuchos barbados, e se tem inconveniente o poderem ir a todas as conquistas, não sendo de 
nação sujeita a el-rei de Castela.

10 OUT 1653

15 73 Nomeação para ouvidor e provedor da fazenda das ilhas de Cabo-Verde, e vai a consulta que 
se acusa.

10 OUT 1653

15 73v O Conde de Castelo Melhor, governador do Brasil, avisa de duas caravelas que iam para 
Pernambuco arribarem à Baía, e que as fazendas que levavam-lhas mandou embargar.

15 OUT 1653

15 73v O Conde de Castelo Melhor pede que se lhe envie a maior quantidade de sal e dos quatro 
géneros estancados que puder ser, em caravelas de socorro, cada mês.

14 OUT 1653

15 74 Nomeação para almoxarife da fazenda da capitania do Rio de Janeiro. 16 OUT 1653
15 74v Sobre o que convém ordenar-se para obrigar a todos os soldados do Brasil que se acham nesta 

Corte a acompanhar o Conde de Atouguia.
23 OUT 1653

15 75 Com o decreto por que V. M. manda que os lugares de letras das Conquistas se consultem pelo 
Desembargo do Paço.

12 NOV 1653

15 75v Nomeação para o ofício de tabelião da capitania do Pará. 12 NOV 1653
15 76v Sobre se declarar se os providos das sargentias-mores de Angola e Rio de Janeiro hão-de servir 

por mais de três anos, ou se, acabados eles, se hão-de constar.
9 DEZ 1653

15 77 Esta consulta vem da fl. 69 sobre o que responde Rui Correia Lucas acerca dos condestáveis 
que são necessários na ilha de S. Tomé.

17 DEZ 1653

15 77 Nomeação de pessoas a quem toca a viagem de capitão-mor das naus da Índia do ano 
presente.

20 DEZ 1653

15 77v Nomeação de sujeitos para fazer a viagem de capitão-mor das naus da Índia do ano que entra. 24 DEZ 1653

15 77v Sobre o que escreve Cristóvão de Barros Rego, governador de S. Tomé, acerca das dissensões 
que havia no cabido daquela ilha, e da amizade que fez entre os cónegos dele, e vão os papéis 
que se acusam.

7 JAN 1654

15 80v Nomeação para o ofício de escrivão da almotaçaria da ilha de Cabo Verde. 11 JAN 1654
15 81v Nomeação para capitão de uma companhia de infantaria que em Angola vagou para Bernardo 12 JAN 1654ç p p p q g g p

de Miranda Henriques.
15 82 Sobre particulares de Angola, e vai o papel da Junta do Comércio, e outras cópias que se 

acusam.
14 JAN 1654

15 83v Nomeação para capitães de dois galeões que com a capitania passam este ano à Índia. 21 JAN 1654
15 84v Nomeação para o ofício de meirinho da povoação de Cacheu. 4 FEV 1654
15 84v Nomeação de ministros que hão-de ir a Angola devassar dos excessos que houve na eleição do 

governador..
9 FEV 1654

15 85 Nomeação para chanceler da Relação do Brasil.. 9 FEV 1654
15 85 Sobre se ordenar ao tesoureiro da chancelaria da Corte faça fazer três sacos de cetim em que 

se remetam à Índia as vias de S. M.
7 FEV 1654

15 85v Sobre a devassa que o desembargador Francisco de Figueiredo tirou dos procedimentos do 
licenciado Jerónimo de Burgos, juiz dos órfãos da Baía, e de seus oficiais, e vai a cópia da 
Relação que se acusa.

11 FEV 1654

15 87 Esta consulta vem da fl. 76v sobre se mandar declarar se os providos das sargentias-mores de 
Angola e Rio de Janeiro hão-de servir por mais de 3 anos, ou se, acabados eles, se hão-de 
constar.

15 FEV 1654

15 87 Sobre o decreto que nele se recebeu de prescrição de serviços feitos há 30 anos, e vai a cópia 
que se acusa.

16 FEV 1654

15 87v Rui Correia Lucas avisa que tem um condestável francês para a Ilha de S. Tomé. 3 MAR 1654
15 88 Com o decreto e consultas de Pedro de Faria e Gonçalo Monteiro Caldeira, sobre elas se 

emendarem no que toca à tença com o hábito ser pensão, e a cópia que se acusa.
3 MAR 1654

15 88 Sobre ser conveniente  enviar a Angola por tenente-geral da artilharia a Estevão Lamberto. 3 MAR 1654
15 88v Rui Correia Lucas avisa que tem dois condestáveis que querem ir servir, um em Angola, e outro 

a Benguela.
11 MAR 1654

15 89 Sobre ser preciso socorrer as praças do Brasil e de Angola para qualquer acometimento de 
inimigos

27 MAR 1654

15 90 Satiafaz-se ao que S. M. mandou por decreto seu, acerca de se dar forma ao governo político da 
capitania de Pernambuco.

31 MAR 1654

15 92 Sobre se prover a Rui Correia Lucas de dinheiro para as pagas dos condestáveis e artilheiros 
que se enviam a Angola e S. Tomé.

30 MAR 1654

15 92 Sobre o que se ofereceu na execução do decreto por que S. M. manda se repartam as fazendas 
livres de Pernambuco pelos soldados.

31 MAR 1654

15 93 Sobre o que escreve o mestre de campo geral Francisco Barreto em razão do que obraram em 
Pernambuco as pessoas que serviram naquela guerra.

17 ABR 1654

15 93v Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco em razão dos géneros que os 
administradores da Companhia do Comércio queriam comprar aos holandeses rendidos,

17 ABR 1654
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15 94 Sobre o que requere o mestre de campo geral de Pernambuco acerca do modo que obraram na 
recuperação daquela capitania os mestres de campo João Fernandes Vieira e Francisco de 
Figueiroa.

17 ABR 1654

15 94 Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco acerca do aviso da recuperação 
daquela capitania que Pero Jaques queria mandar por um sobrinho seu, e lhe envia pelo mestre 
de campo André Vidal de Negreiros.

17 ABR 1654

15 94v Sobre o que escreveu o mestre de campo geral de Pernambuco em favor dos procedimentos de 
André Vidal de Negreiros.

15 ABR 1654

15 95 O mestre de campo geral de Pernambuco dá conta da chegada à Baía do Conde de Atouguia 
que logo tomou posse do socorro.

14 ABR 1654

15 95v Sobre o procedimento do engenheiro Pero Gargim (?) que se achou na armada da Companhia 
do Comércio, e patente que se lhe deve passar.

17 ABR 1654

15 95v Nomeação para uma companhia de infantaria no Maranhão. 20 ABR 1654
15 96v Com a carta de el-rei do Dongo em que pede se lhe restituam seus vassalos e outras coisas. 22 ABR 1654

15 97 Com a carta do governador Henrique Dias, em que pede licença para passar ao reino. 27 ABR 1654
15 97 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara do Rio de Janeiro, o ouvidor daquela capitania, e o 

governador D. Luís de Almeida, acerca de se criar nela mais um tabelião.
27 ABR 1654

15 97v Com a carta de Carreiro Fidalgo, capitão de Cacheu, sobre a grande falta que há de ministros do 
Evangelho, e meios que para os haver se lhe oferecem.

27 ABR 1654

15 97v Sobre o que escreve o Conde de Atouguia em favor de Teodósio Hostraten, e vai a carta que se 
acusa.Conde de Atouguia em favor de Teodósio Hostraten, e vai a carta que se acusa.

27 ABR 1654

15 97v Sobre as ajudas de custo que se devem dar ao tenente de artilharia e dois condestáveis e 
artilheiro franceses que vão para Angola e S. Tomé.

28 ABR 1654

15 98  Os oficiais da câmara da Baía dão a S. M. os agradecimentos do bom governador que lhes 
mandou.

30 ABR 1654

15 98 O mestre de campo geral de Pernambuco avisa como encarregou a João Bezerra Jácome da 
companhia que vagou por João Barbosa Pinto que os Holandeses mataram.

8 MAI 1654

15 98v O mestre de campo geral de Pernambuco avisa como obrigou os Holandeses e judeus a pagar 
direitos de algumas fazendas das que tinham, e de como deu algum pau brasil, sem direitos,  a 
duas pesoas.

11 MAI 1654

15 99v O mestre de campo geral Francisco Barreto dá conta a S. M. de como, por o capitão Afonso de 
Albuquerque vir com aviso de recuperação de Paraíba, Itamaracá e Rio Grande, proveu a sua 
companhia no alferes reformado Dionísio Vieira de Melo.

13 MAI 1654

15 99v Sobre o que escreve um capitão holandês que, indo para a Índia, foi a Cabo-Verde, acerca da 
aguada que fez naquela ilha, e boa amizade que recebeu do governador dela.

13 MAI 1654

15 100 Nomeação de pessoas para o ofício de meirinho da ilha de Cabo-Verde. 21 MAI 1654
15 100 Nomeação de pessoas para os ofícios de alcaide e carcereiro da ilha de Cabo-Verde. 21 MAI 1654
15 100V Sobre o dano que se segue de se não registarem no Livro das Mercês todas as que S. M. faz, e 

vão os papéis que se acusam.
23 MAI 1654

15 101 Sobre ser muito necessário enviar mais socorro de infantaria a Angola, e com brevidade. 23 MAI 1654g ,
15 101 Sobre se acudir com ornamentos as igrejas das capitanias do Norte que ora se restauraram do 

poder dos Holandeses.
6 JUN 1654

15 101v Este acrescentamento vai na consulta da fl. 96v sobre el-rei do Dongo. 16 JUN 1654
15 101v Nomeação para a serventia do ofício de escrivão dos órfãos de Cabo-Verde, de que é 

proprietário Francisco de Siqueira.
16 JUN 1654

15 102 Lembra-se a S. M. do aviso que deve enviar às Ilhas da derrota que devem trazer as naus da 
Índia que se esperam.

20 JUN 1654

15 102 Sobre o que escreve o mestre do campo geral de Pernambuco da pretensão dos primeiros 
donos dos engenhos e fazendas daquela capitania, e dos possuidores que hoje as logram.

23 JUN 1654

15 103v Sobre se haverem de marcar nas ilhas de Cabo-Verde e S. Tomé as patacas do rosário, e preço 
por que hão-de correr e os tostões velhos, e vai a cópia que se acusa.

27 JUN 1654

15 104v Sobre o que escrevem o conde governador do Brasil e câmara da Baía acerca do cômputo que 
fizeram do que há mister dos géneros estancados pela Companhia Geral..

27 JUN 1654

15 105 Esta consulta vem de fl. 97v sobre o que escreve o Conde de Atouguia em favor de Teodósio 
Hostraten.

6 JUL 1654

15 105v Com o decreto e cartas para S. M. assinar, tudo tocante à necessidade que as igrejas da 
capitania de Pernambuco tem de obras e ornamentos, e provimento que se lhes deve fazer de 
farinha, vinho, azeite e cera.

3 JUL 1654

15 106 Sobre o que de novo se ofereceu na forma em que se deve passar doação da capitania do Caite 
(?) no Maranhão a D. Francisca Maria de Sousa.

9 JUL 1654

15 106 Sobre o que constou da diligência que fez o Doutor António Pereira de Sousa acerca das 
queixas que o governador de Cabo-Verde e capitão de Cacheu fizeram um do outro, e vão as 
cópias que se acusam.

15 JUL 1654

15 107 Sobre o que escreve o ouvidor do Pará acerca da causa por que prendeu em ferros a Domingos 
Caldeira, capitão do forte do Curupa, e seus companheiros, e vai a carta do mesmo capitão.

18 JUL 1654

15 107v Sobre o que escreve o mestre de campo João Fernandes Vieira acerca das faltas que há na 
capitania de Pernambuco, e vai a consulta que se acusa

18 JUL 1654

15 108   Sobre o que escrevem o conde governador do Brasil e oficiais da câmara da Baía  em razão da 
nova imposição que se pôs nos vinhos, em lugar da vintena. 

20 JUL 1654

15 110 Sobre o que escreve o conde governador do Brasil acerca do estado em que fica, à partida da 
armada da Companhia Geral do Comércio.

21 JUL 1654

15 110 O governador do Rio de Janeiro D. Luís de Almeida dá conta da falta de infantaria que há 
naquela praça.

23 JUL 1654

15 110v Sobre a descarga que dá Pero Maciel Parente às culpas que lhe impuseram os oficiais da 
câmara do Pará, por cuja causa lhe não deram parte daquela capitania.

24 JUL 1654

15 111v Nomeação para o bispado de Angola. 21 JUL 1654
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15 112v Sobre o que escreve Domingos de Azeredo Coutinho acerca do descobrimento da serra das 
esmeraldas.

27 JUL 1654

15 113 Com a relação da devassa que no Rio de Janeiro se tirou dos procedimentos de Dom Gaspar de 
Molina, que com carta sua enviou o governador D. Luís de Almeida.

29 JUL 1654

15 113 Com a carta que a ele veio com decreto sobre as queixas que o capitão do Curupá Domingos 
Caldeira escreve contra o capitão-mor do Pará Inácio do Rego Barreto.

29 JUL 1654

15 113v O mestre de campo geral de Pernambuco avisa que proveu ao ajudante Tomás de Abreu 
Coutinho na companhia de infantaria que vagou por ausência de Manuel de Azevedo Correia.

7 AGO 1654

15 114 Com o papel do provedor do Estado do Brasil sobre se não haver de conceder à república de  
Inglaterra o comércio livre naquele Estado.

7 AGO 1654

15 114v Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco acerca do número de gente que 
foi embarcada nos navios que achou naquele porto dos flamengos.

11 AGO 1654

15 115 Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco acerca de haver provido o 
vigário da vara daquela capitania ao Pe. Paulo de Morais na vigararia da vara do Ceará, e pede 
se lhe confirme.

11 AGO 1654

15 115 Sobre o provimento que o mestre de campo geral de Pernambuco fez da capitania do Ceará em 
Álvaro de Azevedo Barreto, e pede a S. M. se lhe confirme. 

17 AGO 1654

15 115v Com as cartas do governador da Ilha da Madeira e do capitão da nau da Índia, que ali foi ter, 
sobre o estado dela, e mercês que se devem fazer ao capitão genovês que pelejou em 
companhia da mesma nau.

18 AGO 1654

15 116 Com o papel que fez o conselheiro José Pinto Pereira sobre as três cartas do vice-rei da Índia 
que trata da cristandade da Serra.

18 AGO 1654

15 117 Sobre os cunhos que se devem reneter às ilhas de Cabo-Verde e S. Tomé para se marcarem as 
patacas que nelas houver, e vai o escrito que se acusa.

29 AGO 1654

15 117 Com a devassa que veio do Maranhão tocante aos procedimentos  de Inácio do Rego Barreto, 
que é falecido.

26 AGO 1654

15 117v Nomeação para o posto de mestre de campo que em Pernambuco vagou pelo mestre de campo 
André Vidal de Negreiros.

27 AGO 1654

15 118 Sobre se há-de encarregar a Salvador Correia de Sá e Benevides o descobrimento das minas, e 
vai o seu papel que se acusa, e a consulta sobre as minas das esmeraldas.

27 AGO 1654

15 118 Sobre o que se oferece no provimento do cargo de chanceler do Estado da Índia. 31 AGO 1654
15 118v Com a carta do governador da Ilha da Madeira e auto que com ela enviou sobre o tempo em 

que dela podia partir a nau da Índia, que ali foi aportar.
31 AGO 1654

15 119 Com a petição que a ele veio remetida do provedor do Pará, em que pede gente para a povoar, 
cultivar e defender.

2 SET 1654

15 119 Os oficiais da câmara de Angola pedem que possam assistir naquele reino os religiosos 
capuchinhos,

3 SET 1654

15 119v Sobre se haverem de remeter a ele os papéis e autos tocantes a Pero Maciel Parente, e vai o 
escrito que se acusa.

10 SET 1654

15 119v Sobre o que escreve o capitão-mor do Maranhão acerca de se enviar um sino à igreja matriz 
daquela cidade, para se restituir o que nela está aos índios da aldeia de Cuyupe.

11 SET 1654
q , p q y p

15 120 Sobre as novas que há de os Holandeses e Ingleses armarem, esquadras contra o Brasil, e ser 
necessário socorrer com gente suas praças, e a de Angola, e mandar-lhes logo os avisos 
necessários e ao Estado da Índia, tanto que chegar a nau que se espera, e vai a consulta que 
se acusa.

12 SET 1654

15 120v Sobre o que escreve o capitão-mor do Maranhão acerca das poucas despesas (?) que levam os 
navios que ali vão deste reino.

3 OUT 1654

15 121 O Conde de Atouguia avisa das pessoas a quem concedeu licença para passarem a este reino, 
e vai a cópia da lista que se acusa.

12 OUT 1654

15 121v O mestre de campo geral de Pernambuco avisa dos flamengos que enviou nesta fusta, e pede 
se lhe dê boa passagem para donde a pediam..

13 OUT 1654

15 122 Sobre a caravela que ia ao Maranhão sem desposto (?), dispenseiros (?) e convir atalharem-se 
semelhamtes enganos.

16 OUT 1654

15 122 Com a carta que se recebeu de Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha que está governando 
Angola, em que dá conta das exéquias e demonstrações de sentimento que se fizeram pela falta 
do príncipe nosso senhor, que está em glória.

17 OUT 1654

15 122v Sobre as fortificações  que o mestre de de campo João Fernandes Vieira avisa que convirá 
fazerem-se na vila de Olinda.

17 OUT 1654

15 123 Sobre o que escreve o ouvidor-geral do crime da Baía em razão do que resultou da devassa que 
tirou do Licenciado Jerónimo de Burgos, juiz dos órfãos daquela cidade, e vai a cópia da carta 
que se acusa.

16 OUT 1654

15 123v Nomeação para os oficios da Relação do Estado do Brasil. 18 JUL 1654
15 126v Com a carta que se recebeu de António de Couros Carneiro, capitão dos ilhéus, sobre os 

calcezes e madeiras para naus e galés que tem feito e oferece a S. M. 
19 OUT 1654

15 126v Sobre as minas de Parnagai, a cuja averiguação foi Pero de Sousa Pereira, provedor da fazenda 
do Rio de Janeiro, e vai uma via inteira das cartas e papéis que enviou.

23 OUT 1654

15 127 Sobre pertencer a este Conselho e não ao da Fazenda o consultar as licenças para estrangeiros 
irem às conquistas e vai a cópia que se acusa.

20 OUT 1654

15 128 Sobre as queixas que faz o Conde de Atouguia, governador do Brasil e almirante da armada da 
Companhia Geral do Comércio, e vai a carta que se acusa.

22 OUT 1654

15 128v Este acrescentamento vem da fol. 122 23 OUT 1654
15 128v Nomeação para o posto de administrador geral de Pernambuco, e vai a consulta que se acusa. 24 OUT 1654

15 130 Nomeação para a capitania de Cacheu. 26 OUT 1654
15 132 Com o decreto e consulta do Conselho da Fazenda acerca do socorro que se deve enviar à 

Índia, e sobre a forma do governo daquele Esado.
28 OUT 1654

15 133 Sobre o que os oficiais da câmara do Rio de Janeiro avisam, em razão do Conde de Castelo 
Melhor anular tudo o que obrou na vila de S. Paulo o ouvidor João Velho de Azevedo, e 
provimento que fez em outro que enviou à mesma vila.

3 NOV 1654
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15 133v Com a carta e papéis do provedor-mor da fazenda do Brasil, em que dá conta do sal que 
naquele estado entregaram os navios da frota, e sobre as madeiras e esteos que neles envia.

7 NOV 1654

15 134 Nomeação para a sargentia-mor do reino de Angola. 10 NOV 1654
15 135v Nomeação para a companhia de infantaria que na Baía está vaga. 17 NOV 1654
15 136v Com o decreto por que S. M. mandou se lhe dissesse pelo mesmo Conselho a causa com que 

se passou ao Conde de Óbidos, vice-rei da Índia, a provisão sobre as caixas de liberdade.
19 NOV 1654

15 137 Nomeação para a sargentia-mor do estado do Maranhão. 19 NOV 1654
15 138 Sobre a forma em que se há-de proceder no provimento da capitania-mor das naus da Índia que 

na monção do ano que vem hão-de passar à Índia.
26 NOV 1654

15 138v Nomeação para o ofício de escrivão da fazenda da vila de Santos, e vai a consulta que se 
acusa.

9 DEZ 1654

15 139 Sobre o que constou da informação e notícias que se tomaram da causa por que o general e 
almirante da armada da Companhia Geral não salvaram os fortes da Baía, e vai a consulta com 
a informação que se acusa.

15 FEV 1654

15 140 Francisco Barreto, mestre de campo geral de Pernambuco, dá conta da igreja que deu aos 
padres da Companhia.

15 DEZ 1654

15 140v Com as cartas que agora recebeu do mestre de campo geral de Pernambuco em que dá conta 
da grande soma que os Portugueses daquela capitania ficavam devendo aios Holandeses e 
judeus, e vai  cópia da capitulação que se acusa.

16 DEZ 1654

15 141 Nomeação para capitão da gente que há-de acompanhar ao governador do Maranhão 19 DEZ 1654
15 142 Com o decreto por que S. M. manda se enviem à Secretaria de Estado a cópia dos despachos 

que se fizeram em virtude de um papel do Pe. António Vieira.
24 DEZ 1654

15 142v Com o regimento de que há-de usar André Vidal de Negreiros, que vai por governador do 
Maranhão, para S. M. assinar, sendo servido.

11 JAN 1655

15 142v Este acrescentamento vem da consulta cujo regimento está nas costas sobre o Maranhão. 12 JAN 1655

15 143 Com as cartas para o conde, governador do Brasil e mestre de campo geral de Pernambuco 
sobre o ofício de juiz das balanças da Baía e Pernambuco.

13 JAN 1655

15 143v Nomeação para a capitania-mor das naus da Índia. 14 JAN 1655
15 144 Nomeação para as capitanias das naus que este ano vão à Índia. 14 JAN 1655
15 144v Com o decreto por que S. M. manda se lhe diga que lugares de letras estão vagos nas 

conquistas, particularmente na Índia.
20 JAN 1655

15 145 Com a devassa que nesta cidade tirou o desembargador Luís Gomes de Basto da perda da 
naveta que no ano de 1653 ia de aviso à Índia, e vai a consulta que se acusa.

23 JAN 1655

15 145v Com as três petições que vieram remetidas a ele, com lista dos capitães Manuel da Cunha 
Moreno, Constantino Pereira de Lacerda e João de Melo, em que pedem se lhes formem suas 
consultas.

26 JAN 1655

15 146 Nomeação para feitor da fazenda real do reino de Angola. 29 JAN 1655
15 147 Sobre se buscarem navios ingleses que vão com fazenda deste reino à China e vai a cópia do 

decreto que se acusa.
5 FEV 1655

q
15 147v Sobre se será conveniente que haja neste reino um juízo de almirantasgo, como há noutros 

reinos.
5 FEV 1655

15 148v Nomeação para capitão do pataxo ou galeão que este ano passam à Índia, e vai a petição que 
se acusa.

6 FEV 1655

15 149 Sobre o que o ouvidor-geral do cível da Relação de Goa escreve contra os religiosos da 
Companhia, do colégio de S. Roque, e vai a cópia da relação que se acusa.

12 FEV 1655

15 149v Com a consulta de nomeação de pessoas para a capitania do galeão ou pataxo que este ano 
passam à Índia, e vai  petição que S. M. mandou ver, que se acusa.

18 FEV 1655

15 150 Sobre se ordenar ao tesoureiro da Chancelaria faça fazer os sacos para as vias da Índia, deste 
ano.

22 FEV 1655

15 150v Sobre o papel que deu Bartolomeu Pais Bulhão tocante à conservação do reino de Angola 4 MAR 1655

15 151v Sobre se proibir aos ministros  da fazenda real do Rio de Janeiro não levarem propinas dos 
contratos que arrendam

5 MAR 1655

15 152 Sobre a devassa que veio do Brasil entre partes e justiça contra António da Horta, e nomear S. 
M. juiz a que se remeta.

2 MAR 1655

15 152v Sobre o que a câmara, ouvidor e provedor da fazenda e oficiais dela e cónego de Cabo Verde 
escrevem de queixas contra o governador Pedro Fernandes Barreto e diligência que para se 
apurarem se deve fazer.

21 MAR 1655

15 153v Com os papéis que deram os provedores do Maranhão e Pará e o Pe. António Vieira sobre a lei 
do cativeiro  do gentio, e vai a consulta e papéis que se acusam.

12 MAR 1655

15 154 Sobre se remediar o dano que se segue de os navios que vão ao Rio de Janeiro levarem mais 
sal que o do estanque.

5 MAR 1655

15 155 O provedor do Rio de Janeiro pede se lhe troque 30$000 em moedas de cinco, e de que há 
grande necessidade naquela capitania.

3 MAR 1655

15 155 Sobre o que se deve ordenar à Mesa de Consciência e Ordens acerca do hábito de Aviz que se 
deu a Domingos do Monte, para que esá habilitado, e vai a consulta que se acusa.

9 MAR 1655

15 155v Cristovão de Barros Rego, governador de S. Tomé avisa da causa por que prendeu e manda a 
este reino ao ouvidor António de Almada.

7 MAR 1655

15 155v Sobre as grandes queixas que há de irem ao Brasil os navios genoveses que se acham neste 
porto, e a causa delas.

18 MAR 1655

15 156v Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco, em resposta do que se lhe 
avisou acerca de os Holandeses não haverem de levar açúcar nem pau brasil, e restituirem a 
naveta da Índia.

6 ABR 1655

15 157 O mestre de campo geral de Pernambuco pede resolução de se se hão-de conservar todas as 
fortalezas daquelas capitanias, e a Ilha de Fernão de Noronha, ou se se hão-de largar.

7 ABR 1655

03-11-2013 AMB - MLS - JSM P. 39 / 97



FUNDO CONSELHO ULTRAMARINO

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO

SUMÁRIOS DAS CONSULTAS MISTAS AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, COD. 13 - 18

Códice Fls. Dia Mês Ano

15 157v Com a carta do governador do Rio de Janeiro D. Luís de Almeida, em que dá conta da grande 
falta de vinhos que ali se padece.

7 ABR 1655

15 158 Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco acerca da prevenção com que 
está, por se acaso ali forem os Holandeses ou Ingleses.

7 ABR 1655

15 158v Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco acerca de se enviarem 
regimentos àquela capitania por que se governe, e os mais tribunais dela.

6 ABR 1655

15 159 Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco acerca do procedimento do clero 
daquela capitania. 

9 ABR 1655

15 159v Com a consulta e papel das emendas que S. M. manda fazer no regimento do governador do 
Maranhão.

9 ABR 1655

15 160 Sobre os navios genoveses que vão ao Brasil e cabo que os governa, e vai a consulta e papéis 
que se acusam.

27 MAR 1655

15 161 Lembra-se a S. M. que deve mandar socorrer Angola, e logo uma pessoa que conserte a 
pólvora que estiver danificada. 

12 ABR 1655

15 161v Sobre o que escreve D. Luís de Almeida, governador do Rio de Janeiro, em razão das 
fortificações que fez naquela praça, e de que necessita para sua defesa.

10 ABR 1655

15 162v Com a consulta em que o mestre de campo geral de Pernambuco dá conta da prevenção em 
que está, por se acaso ali forem os Holandeses ou Ingleses.

17 ABR 1655

15 162v Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde acerca do ofício de guarda-mor da alfândega 
da cidade da Ribeira Grande, daquela ilha.

16 ABR 1655

15 163 Sobre o que avisa o governador da ilha de S. Tomé da alteração que houve entre o gentio da 
Mina e os Holandeses, e o estado em que se acha a fortaleza de S. Jorge.

19 ABR 1655

15 163v Cristóvão de Barros Rego, governador da Ilha de S. Tomé, avisa da morte dos cónegos e 
sacerdotes daquele bispado, e faltas que se experimentam em sua cristandade.

19 ABR 1655

15 163v Sobre o que escreve o governador de S. Tomé em razão da falta que há de gente na dita ilha. 19 ABR 1655

15 164 Cristóvão Barros Rego, governador da Ilha de S. Tomé, pede socorro de pólvora, por haver ali 
falta dela.

19 ABR 1655

15 164 Nomeação para a sargentia-mor da capitania do Pará. 26 ABR 1655
15 165 Sobre os avisos que se diz há do Norte de a ele ir muito açúcar da Ilha de S. Tomé, e vai a 

consulta do Conselho da Fazenda, que se acusa.
27 ABR 1655

15 166 Nomeação para a capitania-mor da cidade de Sergipe de El-Rei. 28 ABR 1655
15 166v Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco, em razão da artilharia que ali 

não é de serviço.
29 ABR 1655

15 167 Sobre as queixas que faz o governador de Cabo-Verde do capitão de Cacheu João Carreiro 
Fidalgo, e vai a consulta que se acusa.

29 ABR 1655

15 167 Sobre o que avisa o Conde governador do Brasil acerca da prevenção com que está, se a ele 
forem inimigos, e pede socorro de munições.

4 MAI 1655

15 168 Com a carta do Conde governador do Brsil e papéis que com ela enviou sobre a falta que nele 
há de géneros da Companhia, que obrigou a fazer descarregar os vinhos que iam em dois 
navios para Angola e que arribaram à Baía.

4 MAI 1655

15 168 Sobre o que escreve o Conde de Atouguia, governador do Brasil, acerca da muita dilação que 4 MAI 1655q g , g , ç q
há nos negócios e causas na Relação, por falta de chanceler, e dos ministros obrigados a ela.

15 169 Com o decreto incluso, por que S. M. manda que se não consultem serviços de soldados rasos, 
salvo se seu valor os adiantar aos postos.

4 MAI 1655

15 169v Sobre o que escreve o Conde governador do Brasil acerca da suspensão da ida do Licenciado 
Jerónimo de Burgos para o Rio de Janeiro, e causas que a isso o moveram.

4 MAI 1655

15 170 Sobre o que o Conde de Atouguia, governador do Brasil, avisa acerca do dano que os tapuias 
fazem nas freguesias de Iaguarpe (?) e Paragaçu, e remédio que lhe tem aplicado, e vão os 
papéis que se acusam.

4 MAI 1655

15 171 Com a carta que nele se recebeu do provedor da fazenda de Pernambuco e relação do que ali 
se achou em um pataxo holandês que foi àqueles portos, e vai a cópia do capítulo 13 das 
Capitulações da entrega daquelas capitanias que se acusa.

7 MAI 1655

15 171 Com a carta do Marquês de Cascais que a ele veio, com decreto, sobre sua capitania de 
Itamaracá, e causa por que se lhe não deferiu.

7 MAI 1655

15 171v Sobre a relação que fez o Doutor António de Sousa de Tavares (?) acerca da perda de Mascate, 
e vão as cópias da mesma relação.

11 MAI 1655

15 172 Com a carta que agora se recebeu dos oficiais da câmara da Baía, em que se queixam do 
pouco vinho com que são socorridos pela Companhia Geral.

11 MAI 1655

15 172 Sobre os excessos que se usam na capitania do Rio de Janeiro com os que navegam àquela 
capitania, e outros particulares.

11 MAI 1655

15 173 Nomeação para os ofícios de escrivão da fazenda do público judicial e notas, e dios órfãos, da 
povoação de Cacheu. 

13 MAI 1655

15 173v Nomeação para o ofício de almoxarife da Ilha de Cabo-Verde. 13 MAI 1655
15 174 Nomeação para tabelião do pelouro judicial e notas da cidade de S. Luís  do Maranhão. 13 MAI 1655
15 174v Sobre os presos que remeteu o capitãpo-mor do Pará e estão na cidade do Porto, e se dever 

escrever por donde toca ao governador daquela cidade os remeta à cadeia do Limoeiro.
19 MAI 1655

15 175 Os oficiais da câmara da capitania do Pará avisam que os padres da Companhia largaram o sítio 
que se lhes tinha assinalado para fazerem casas, e foram fundar junto da fortaleza.

19 MAI 1655

15 175 Sobre se escrever por donde toca ao  governador ou chanceler do Porto que sobreremeta a S. 
M. as amostras das minas que ali chegaram do Maranhão e constam da cópia do conhecimento 
incluso.

19 MAI 1655

15 175v Sobre o que escreveu o Conde governador do Brasil contra os procedimentos do 
desembargador Fernão da Maia Furtado.

21 MAI 1655

15 176 O Conde governador do Brasil avisa que proveu duas companhias vagas em Sebastião de 
Araújo e Lima, e Francisco Luís de Silveira (?).

22 MAI 1655

15 176v Sobre o que escreve o governador do Brasil acerca de se haver de confirmar o ordenado dos 
dois oficiais da secretaria daquele Estado.

26 MAI 1655
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15 177 Nomeação para o ofício de tabelião que S. M. manda criar de novo na capitania do Rio de 
Janeiro.

27 MAI 1655

15 177v Esta consulta vem da fl. 140v. 2 JUN 1655
15 178 Com a cópia  da relação do que consta da residência que se tomou a Pero Semedo Cardoso, do 

tempo que serviu de governador de Cabo-Verde.
8 JUN 1655

15 178 Com o decreto por que S. M. manda que Cristóvão de Barros Rego, governador de S. Tomé, 
venha preso a esta Corte, e vai a consulta e cópia da relação que se acusa.

8 JUN 1655

15 178v Com o decreto sobe as naus holandesas e inglesas que terão partido para a Índia, e socorro que 
se deve enviar àquele Estado.

9 JUN 1655

15 178v O governador de Angola pede se lhe mande remeter do Brasil 2.000 cruzados de madeira para 
repairos da artilharia, de que há grande necessidade naquele reino.

8 JUN 1655

15 179 Nomeação para capitão de uma companhia de infantaria que está vaga no Maranhão. 20 JUN 1655
15 179v Sobr o que escreve o governador de Angola Luís Martins de Sousa acerca dos navios de 

Castela que ali foram por vezes, e nau genovesa, e vai a carta que se acusa do ouvidor daquele 
reino, com os papéis que com ela enviou.

16 JUN 1655

15 181 Sobre o que escreve o ouvidor-geral do reino de Angola acerca da licença do navio que o 
governador mandou ao Rio da Prata, sem pagar donativos.

16 JUN 1655

15 181v Sobre o que escreve o governador Luís Martins de Sousa em razão de se haver de moderar o 
preço dos navios de Índias que hão-de ir àquele reino.

16 JUN 1655

15 181v Com uma relação que enviou o governador de Angola tocante à fazenda de S. M. 17 JUN 1655
15 182 Sobre o que escrevem o governador e oficiais da câmara de Angola acerca da causa por que 

naquele reino se não pode cultivar açúcar, nem beneficiar algodão.
21 JUN 1655

15 182v Sobre o que escrevem o governador e oficiais da câmara de Angola acerca de se mudar o 
cabido do Congo para a cidade de S. Paulo.

21 JUN 1655

15 183 Sobre o que escreve o governador de Angola Luís Martins de Sousa acerca da reformação que 
fez no presídio da praça de S. Paulo da Assunção.

21 JUN 1655

15 183 Sobre o que escreve o governador de Angola Luís Martins de Sousa acerca dos que vão às 
feiras, contra as ordens de S. M. 

21 JUN 1655

15 183v Nomeação para tabelião do pelouro judicial e notas e escrivão dos órfãos de Sergipe de El-rei. 5 JUL 1655

15 184 Sobre a lembrança que fazem os oficiais da câmara do Rio de Janeiro para naquela capitania 
não haver tantos capitães de infantaria, e sòmente um ajudante.

5 JUL 1655

15 185 Sobre o que escreve o ouvidor-geral de Angola acerca de ser muito necessário que naquele 
reino haja mais de um tabelião e escrivão nos presídios.

3 JUL 1655

15 185v Sobre a licença que pede para comerciar em Angola,  D. Jerónimo de Chaves, castelhano de 
Cadiz, que ali foi com um navio, que está detido, e se dever passar nova ordem para não serem 
admitidos nas conquistas semelhantes navios.

7 JUL 1655

15 186v Com as informações que do Maranhão e Pernambuco vieram da mina do Ceará, e diligências 
que se hão-de fazer.

13 JUL 1655

15 187 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca do estado em que achou os negros, 
causas que o moveram a se lhes mandar fazer guerra, e das porque não largou de si ao capitão-
mor Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, e vai o assento que se acusa.

13 JUL 1655

, q
15 188v Nomeação para os ofícios de meirinho da terra e da correição da Ilha de S. Tomé. 17 JUL 1655
15 189v Sobre o que escreve o governador de Angola  acerca dos religiosos capuchinhos que foram 

àquele reino, sem darem obediência a S. M. e envia a esta corte.
17 JUL 1655

15 190 Com a carta de Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha em que dá conta dos procedimentos que 
teve no governo de Angola e de como o entregou a Luís Martins de Sousa.

19 JUL 1655

15 190 Sobre o que escreve Paulo  Barbosa, administrador que foi do pau brasil, em Porto Seguro, 
acerca das prisões e moléstias que tem por causa de seus inimigos, e devassas que contra ele 
se tiraram, e vai a carta que se acusa. 

19 JUL 1655

15 190v O governador de Angola Luís Martins de Sousa dá conta das fortificações que ali há, sem 
necessidade , e das que lhe parece se façam de novo, e vai a cópia que se acusa.

20 JUL 1655

15 191v Sobre se haverem de consultar os ofícios de escrivão da fazenda, vedoria e contadoria geral e 
matrícula do reino de Angola, e vai a consulta que se acusa.

20 JUL 1655

15 191v Sobre o que escreve o novo provedor-mor da fazenda do Estado do Brasil acerca de alguns 
particulares tocantes ao seu cargo, e da forma em que se despende a renda das dízimas da 
chancelaria.

19 JUL 1655

15 192 Sobre o que escreve João Carreiro Fidalgo, capitão que foi de Cacheu, contra o governador de 
Cabo Verde Pero Ferraz Barreto, que o prendeu, o qual dá também conta da causa por que o 
fez, e vai a relação que se acusa e as consultas inclusas.

13 AGO 1655

15 193 Sobre o que o mestre de campo geral de Pernambuco responde acerca das razões que o 
obrigaram a não embarcar para este reino, como se lhe mandava, o mulato de Gaspar Dias 
Ferreira.

13 AGO 1655

15 193v Sobre o que avisa o mestre de campo geral de Pernambuco  em razão do que os oficiais da 
câmara daquela capitania responderam a uma carta de S. M. para continuarem com o donativo 
do sustento da infantaria.

12 AGO 1655

15 194v Sobre o que escreve o vigário-geral Vogado acerca de estar de partida para Cacheu a principiar 
a fortificação, e se lhe consignar para ela o donativo das naus castelhanas, e de os presos que 
estão na cadeia de Cabo-Verde, degredados para África, cumprirem seus degredos na Guiné.

18 AGO 1655

15 195 Com a consulta da Companhia Geral, em que responde a outra deste Conselho, e carta do 
Conde governador do Brasil, tudo incluso em um decreto sobre os navios do Brasil virem sós, ou 
em frota.

23 AGO 1655

15 195v Com a carta do ouvidor de Pernambuco, Luís Marques Romano, com que responde ao papel 
que se lhe remeteu de Pernambuco, e vai o mesmo papel que se acusa.

23 AGO 1655

15 196 Com a carta que agora se recebeu do Conde governador do Brasil, em que responde a outra de 
S. M. sobre não virem navios senão em frota, apontando inconvenientes, que disso resultam.

30 JUL 1655

15 196 Sobre a vinda a esta Corte de Francisco da Costa Barros, provedor da capitania do Rio de 
Janeiro, e o que dela se escreve em favor de sua eleição e contra ela.

27 AGO 1655
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15 197v Sobre se dever dar resposta a Huy Brecht, holandês, que pede licença para mandar buscar a 
Pernambuco o pau brasil e raízes que ali lhe ficaram, e vai a consulta que se acusa.

30 AGO 1655

15 198 Esta consulta vem da fl. 190, sobre o procedimento que Bartolomeu de Vasconcelos teve no 
governo de Angola.

31 AGO 1655

15 198 Sobre o Desembargo do Paço ter tomado conhecimento da causa por que em Cabo Verde está 
preso o capitão João Carreiro Fidalgo, e vai a sua petição que se acusa.

1 SET 1655

15 198v Com o decreto e consultas do Conselho da Fazenda feita sobre o que da Baía escreveu Paulo 
Barbosa acerca das fazendas que levou para a fábrica de um galeão e pau brasil, e vai a 
consulta que se acusa.

3 SET 1655

15 199 Com a carta do Conde governador do Brasil sobre as causas que o obrigaram a despedir alguns 
navios sem a frota, e vai o papel que se acusa.

6 SET 1655

15 199 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca do sucesso que teve o exército que 
mandou a Quiçama e outros particulares tocantes a el-rei do Congo e a Benguela.

4 SET 1655

15 200v Esta consulta vem da fl. 198 sobre o procedimento que Bartolomeu Vasconcelos da Cunha teve 
no governo de Angola, e entrega que dele fez a Luís Martins de Sousa.

10 SET 1655

15 200v Sobre o que constou da averiguação que o desembargador António Pereira de Cousa fez do 
procedimento do governador de Cabo-Verde Pero Ferraz Barreto, e vai a consulta que se acusa.

13 SET 1655

15 201v Com o decreto por que S. M. manda se lhe diga se convirá que o dinheiro que está em Cabo-
Verde venha para este reino, e em que forma.

13 SET 1655

15 202 Sobre S. M. ser servido de mandar tomar resolução na ida de Salvador Correia de Sá às Minas 
do Rio de Janeiro, e vão as duas consultas que se acusam.

13 SET 1655

15 202v Nomeação para a capitania do Espírito Santo no Estado do Brasil.. 24 SET 1655
15 202v Esta consulta vem de fl. 199. 25 SET 1655
15 103 Com a carta que nele se recebeu do capitão-mor da Torre de Moncorvo em que dá conta de 

haver preso a um soldado que veio do Brasil sem licença.
24 SET 1655

15 203 Satisfaz-se ao que S. M. mandou em resposta da consulta inclusa, feita sobre o que escreveu o 
mestre de campo geral de Pernambuco acerca de a câmara querer levantar e não contribuir 
com os donativos, de que se sustenta a infantaria.

28 SET 1655

15 204 O governador de Angola Luís Martins de Sousa Chichorro pede não seja desapossado do 
mesmo governo antes de acabar seu triénio, e satisfaz-se juntamente ao que S. M. mandou 
sobre se lhe enviar sucessor, e vai a petição e consultas que se acusam.

2 OUT 1655

15 206 Sobre o que representa o vigário-geral Vogado sobre o melhor sítio em que se deve fazer a 
fortaleza de Cacheu, e vai a consulta que se acusa.

6 OUT 1655

15 206v Com o decreto e consulta da Companhia Geral do Comércio sobre os navios que partiram do 
Brasil, de que muitos são tomados pelos inimigos.

8 OUT 1655

15 207 Sobre o que escreve o desembargador Luís Salema de Carvalho, e o Conde governador do 
Brasil  acerca do estado em que se acham as contas que se tomam aos tesoureiros dos 
donativos e vintenas do povo, e vai o papel que se acusa.

12 OUT 1655

15 209 Com o decreto por S. M. manda se lhe diga o que se lhe oferecer sobre o que propôs a 
Companhia Geral para se evitarem os danos que causa a vinda de navios do Brasil sem 

13 OUT 1655
p p q

armadas da mesma Companhia.
15 209v Sobre o que respondeu o Dr. Diogo Marchão (?) Temudo à informação que se lhe pediu sobre o 

requerimento de José Tavares de Vasconcelos , em que pede alvará de fiança para, solto, se 
livrar dos crimes que lhe imputam os oficiais da câmara de Pernambuco, e vai o papel que se 
acusa.

6 NOV 1655

15 210 Com as cartas para V. M. assinar sendo servido, escritas ao Conde de Atouguia, o governador 
do Brasil, a favor do capitão João Mendes de Vasconcelos, de quem também vai a carta que se 
acusa.

9 NOV 1655

15 210v Com a carta que agora se recebeu do Conde governador do Brasil, em que responde à que se 
lhe escreveu pela secretaria de Estado sobre as nações do Norte intentaram um porto em 
Pernambuco.

17 NOV 1655

15 210v O Conde de Atouguia , governador do Brasil, avisa que proveu na companhia que vagou, por 
André Borges, a Jorge Gomes Morais, para quem pede a confirmação dela.

17 NOV 1655

15 211 Com a carta que agora se recebeu do Conde governador do Brasil, em que responde à que se 
lhe escreveu pela secretaria, em favor da frota da Companhia Geral.

18 NOV 1655

15 211 Com o papel que a este Conselho veio com decreto de Tomé  da Fonseca que agora chegou da 
índia, em que trata da forma em que os Holandeses poderão ser lançados daquele Estado, e vai 
a cópia do mesmo papel que se acusa.

16 SET 1655

15 211v O provedor da fazenda do Rio de Janeiro Pedro de Sousa Pereira avisa que arrendou os vinhos 
da mesma praça por este ano em preço de 46.000 cruzados .

9 DEZ 1655

15 212 Sobre o que de Baiona de França escreve Arnaut de Mondelata (?) acerca da pouca defesa  
com que se acha o Rio de Janeiro.

9 DEZ 1655

15 212v Nomeação para a capitania da infantaria que está vaga no Rio de Janeiro. 14 DEZ 1655
15 213 Sobre o que de Londres escreveu Francisco Ferreira Rebelo acerca do Brasil e Angola, e vai a 

relação que se acusa.
16 DEZ 1655

15 214 Com o decreto e consulta do Conselho da Fazenda sobre as que deste reino levou ao Brasil 
Paulo Barbosa para a fábrica de um galeão e condução de pau brasil, e vão os papéis que se 
acusam.

8 JAN 1656

15 214v Com o decreto e cartas que vieram de Angola sobre o procedimento dos capuchinhos enviados 
por missionários àquele reino.

14 JAN 1656

15 215 Nomeação de pessoas a quem toca a capitania-mor das naus da Índia do ano presente. 18 JAN 1656
15 215v Nomeação para a capitãnea do galeão que este ano há-de acompanhar ao capitão-mor que 

houver de ir á Índia.
18 JAN 1656

15 215v Sobre o que escrevem o provedor-mor da fazenda e o Conde governador do Brasil acerca de se 
aplicar à fábrica do galeão que na Baía está fazendo, o dinheiro que estiver caído, e for caindo, 
das obras pias.

21 JAN 1656

15 216 Com o papel que fez José Pinto Pereira sobre a importância do comércio de Moçambique e Rios 
e Cuama, e remédios que para isso aponta.

21 JAN 1656
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15 216v Satisfaz-se ao que S. M. manda em resposta da consulta inclusa sobre a conservação e 
aumento da capitania do Rio de Janeiro e forma em que pode ser bem socorrido.

29 JAN 1656

15 217 Sobre o que escreve o mestre de campo geral de Pernambuco acerca do sal que  foi nos navios 
do comboio. 

4 FEV 1656

15 217v Sobre o que escreve Francisco Barreto mestre de campo geral de Pernambuco em razão de se 
lhe enviar socorro de munições e balas de chumbo.

5 FEV 1656

15 217v Com a consulta da nomeação de pessoa a quem toca a capitania-,mor das naus da Índia do ano 
presente, e vai a cópia que se acusa.

5 FEV 1656

15 218 Com a carta de D. Luís de Almeida, governador do Rio de Janeiro, sobre pedir se lhe envie 
sucessor, e vai a memória que se acusa.

5 FEV 1656

15 218 Com a carta e papéis de Cosmo de Castro Passos, provedor da fazenda de Pernambuco, em 
que dá conta de haver posto em arrecadação para a fazenda de S. M. as rendas que cobraram 
os donatários daquela capitania, e  vão as cartas que se acusam.

8 FEV 1656

15 218v Sobre o que escreve o ouvidor e auditor geral da gente de guerra de Pernambuco acerca das 
dúvidas que se moveram entre ele e o provedor dos defuntos e ausentes no fazer dos 
inventários dos bens que ficam dos soldados pagos.

7 FEV 1656

15 219 Sobre o que responde o mestre de campo geral de Pernambuco acerca do provimento das 
capitanias daquele presídio, e escreve a câmara, pedindo haja nele uma reforação.

8 FEV 1656

15 220 Sobre S. M. mandar declarar por onde se há-de passar ao Licenciado Luís Marques Romano, 
ouvidor de Pernambuco, o regimento que pede, se pelo mesmo Conselho ou pelo Desembargo 
do Paço.

8 FEV 1656

15 220 O provedor da fazenda do Rio de Jjaneiro dá conta do preço por que se arrendaram os dízimos 
daquela capitania, e causa por que não aceitou maior lanço.

10 FEV 1656

15 221v Com o papel que a ele veio, com decreto, e toca à Mesa de Consciência, por ser sobre o cabido 
da Baía pedir que haja em Pernambuco administrador eclesiástico.

16 FEV 1656

15 221v Sobre S. M. ser servido de nomear um dos corregedores da Corte do Crime para lhe serem 
remetidos os autos das culpas com que o capitão Domingos Machado veio preso da capitania 
do Pará.

17 FEV 1656

15 222 Sobre se ordenar ao tesoureiro da chancelaria da Corte faça fazer dois sacos de cetim, em que 
se remetam à Índia as vias de S. M.

19 FEV 1656

15 222 Sobre se fazer diligência por degredados para as conquistas e se procurar os que fugiram da 
cadeia de Santarém.

22 FEV 1656

15 222v Sobre tocar ao Desembargo do Paço a nomeação da pessoa para ir a Angola e julgar do 
ouvidor e governador do mesmo reino.

24 FEV 1656

15 222v Sobre o que o mestre de campo geral de Pernambuco responde ao que se lhe escreveu  pela 
Secretria acerca da prevenção com que deve estar para se ali for  armada que dizem se está 
fazendo na Holanda.

26 FEV 1656

15 223 O mestre de campo geral de Pernambuco avisa do preço por que se arremataram os dízimos 
daquela capitania, e da causa por que subiram mais do que estavam arrematados.

4 MAR 1656

15 223v Com a relação que o desembargador Diogo Marchão Temudo fez das culpas que D. Sebastião 
Lobo da Silveira cometeu, sendo geral de Macau, e vai a consulta que se acusa, feita a 

13 MAR 1656
, g , q ,

requerimento do Conde de Sarzedas.
15 224 O capitão Francisco Ferrreira de Vasconcelos pede a sargentia-mor do reino de Angola 

enquanto não for servi-la o provido Manuel da Silva Freire.
15 MAR 1656

15 224v O mestre de campo geral de Pernambuco avisa de como, por morte de Filipe Bandeira de Melo 
tenente do mestre de campo geral, proveu no mesmo cargo ao sargento-mor António Jácome 
Bezerra, o qual pede confirmação dele.

18 MAR 1656

15 224v Nomeação para a sargentia-mor do terço do mestre de campo D. João de Sousa. 20 MAR 1656
15 225 Sobre S. M. mandar que pelo Conselho da Fazenda se passem as ordens necessárias para a 

experiência que Tomé da Fonseca há-de fazer neste reino e indo às Ilhas, e vai o papel que se 
acusa.

3 ABR 1656

15 225v Sobre o papel que nele deu Salvador Correia de Sá acerca de se lhe deferir as mercês que 
pretende, por ir ao entabolamento  das minas, e vão as cópias dos papéis que se acusam.

10 MAI 1656

15 227 Com o decreto  por que S. M. manda que o mesmo Conselho satisfaça a outros, em que 
mandava ver a forma que se apontava para a partida dos navios do Brasil, e vão as cópias das 
consultas.

16 MAI 1656

15 227 O governador André Vidal de Negreiros avisa do que tem feito em ordem a melhor comércio, 
com aquele Estado, e se evitarem os enganos que nas fazendas dele se achavam.

27 MAI 1656

15 228 André Vidal de Negreiros, governador do Maranhão, avisa da atalaia que mandou fazer na barra 
do Pará para segurança dos navios que a ela forem.

27 MAI 1656

15 228v Sobre S. M. ser servido nomear um dos corregedores da Corte do Crime para sentenciar a 
residência que se tirou ao Licenciado Manuel Pais de Aragão, ouvidor que foi da Ilha de Cabo-
Verde.

27 MAI 1656

15 229 Sobre o que escreve o governador André Vidal de Negreiros acerca das salinas do Maranhão, e 
remédio que lhes aplicou para renderem mais do que rendiam, e pescaria da Ilha dos Joanes.

30 MAI 1656

15 230 Sobre o que pedem os oficiais da câmara da vila de S. Jorge, da capitania dos Ilhéus. 9 JUN 1656
15 230 Satisfaz-se ao que S. M. mandou em resposta de outra consulta acerca do requerimento que 

tem a câmara de Pernambuco e donos das passagens e pescaria daquela capitania, de que se 
tomou posse para S. M.

10 JUN 1656

15 231 Sobre os avisos que se tiveram do inimigo que se está fortificando no Rio de Gâmbia, e remédio 
que se lhe deve aplicar, e vão as consultas que se acusam, e lembra-se a S. M. o estado da 
Mina.

12 JUN 1656

15 231v Sobre o que escrevem o governador, ouvidor e sargento-mor de cabo-Verde e os oficiais da 
câmara da Ilha do Fogo acerca da entrada e saco que uma nau holandesa deu na mesma ilha, 
e socorro que se lhe deve enviar.

16 JUN 1656
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15 232v Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde e o vigário-geral Vogado acerca de se ir 
continuando com a fortaleza de Cacheu e dinheiro que para ela se deve aplicar, e vai o papel 
que se acusa.

12 JUN 1656

15 233 Sobre parecer conveniente que os governadores de Cabo-Verde assistam duas vezes em seu 
triénio em Cacheu.

14 JUN 1656

15 233v Sobre o que avisa André Vidal de Negreiros, governador do Maranhão, acerca de convir pagar-
se o trabalho dos índios, metade em panos, e a outra metde em ferramentas.

16 JUN 1656

15 233v Sobre S. M. mandar ordenar ao tesoureiro da chancelaria da Corte continue a dar os livros que 
forem necessários para a secretaria do mesmo Conselho, como sempre se fez.

17 JUN 1656

15 234 Sobre o que escreve o governador do Maranhão, André Vidal de Negreiros, acerca das culpas 
que resultaram contra os presos que remeteu a este reino com as devassas delas.

19 JUN 1656

15 235 Sobre as queixas que um do outro fazem o governador e sargento-mor de Cabo-Verde, e vai a 
certidão que se acusa.

20 JUN 1656

15 235 Sobre S. M. ser servido de mandar se remetam ao Doutor António Pereira de Sousa os papéis 
que agora vieram de Cabo-Verde tocantes às dúvidas que entre si tiveram Pêro Ferraz Barreto e 
João Carreiro Fidalgo, e vão as consultas que se acusam.

20 JUN 1656

15 235v Sobre o que escreve o governador do Maranhão, André Vidal de Negreiros, acerca da guerra 
que manda fazer aos índios da ilha dos Joanes, e causas dela, e vai a cópia do assento que se 
acusa.

23 JUN 1656

15 236v Com a carta dos oficiais da câmara de Pernambuco, em que pedem a S. M. proveja ao 
Licenciado António Pereira no lugar de ouvidor e auditor geral da dita capitania.

28 JUN 1656

15 236v Sobre o que avisa o governador do Maranhão acerca da fazenda que ali ficou a Francisco de 
Andrade que se ausentou para Índias de Castela, e o que se deve fazer de seus rendimentos.

3 JUL 1656

15 237 Sobre se mandar ordenar por onde toca se ponha debaixo de chave a Aires de Sousa 
Chichorro, vindo do Pará, e preso no Limoeiro desta cidade, e vai a consulta e cópia que se 
acusam.

8 JUL 1656

15 237v Sobre o socorro de casais que pede o governador do Maranhão, André Vidal de Negreiros. 8 JUL 1656

15 237v O governador do Maranhão, André de Negreiros, dá conta do motivo que teve para fazer um 
forte no Rio da Cruz.

8 JUL 1656

15 238 Sobre o que escreve o governador do Maranhão acerca do miserável estado em que se acha a 
capitania do Ceará, e o que se deve fazer para sua conservação.

8 JUL 1656

15 239 Sobre o que escreve o Conde de Atouguia, governador do Brasil, acerca das dúvidas que se lhe 
moveram na execução da previsão  que lhe foi para a preferência dos navios melhor artilhados 
se fazerem a cargo deste Reino e vão o decreto e consulta a cópias da provisão que se acusam.

12 JUL 1656

15 240 Sobre a dúvida que se moveu ao cumprimento do decreto por que S. M. manda pagar em 
Angola a António Vaz, 1.520$000 que a fazenda real lhe deve dos fretes da sua nau.

13 JUL 1656

15 240v Sobre S. M. mandar ordenar ao desembargo do Paço consulte sindicante que vá a Cabo Verde 
tirar residência ao governador Pêro Ferraz Barreto, e vai a carta que se acusa.

17 JUL 1656
g , q

15 240v Com o papel que a ele veio com decreto sobre o alvitre que se deu para no Brasil haver cabedal 
bastante para o sustento da infantaria.

18 JUL 1656

15 241 Sobre a forma em que será conveniente haver quem suceda ao governo de Cabo-Verde, no 
caso de falecer ali algum governador, e vai a consulta e cópias que se acusam.

21 JUL 1656

15 241v Com o decreto por que S. M. manda se lhe diga que socorro se deve enviar à  Índia na monção 
de Março do ano que vem.

20 JUL 1656

15 241v Nomeação para provedor da fazenda do reino de Angola. 7 JAN 1656
15 242 O governador de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, avisa das culpas do ouvidor-geral 

Bento Teixeira de Saldanha.
3 AGO 1656

15 242v O governador de Angola, Luís Martins de Sousa, avisa terem fugido muitos negros aos 
moradores da cidade de S. Paulo, e da causa de que se diz que procede.

3 AGO 1656

15 243 O governador de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, avisa dos estrangeiros que naquele 
reino assistem, e quais são seus procedimentos.

3 AGO 1656

15 243v Sobre o que escreve o governador de Angola acerca dos excessos com que se há o estado 
eclesiástico, a quem convém enviar um visitador-geral, e vai a sua carta e papéis que se 
acusam.

3 AGO 1656

15 244 Sobre o socorro que pede o governador de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, e vai a 
consulta que se acusa.

3 AGO 1656

15 244v O governador de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, avisa das boas esperanças que 
promete o princípio da guerra que mandou fazer à província de Quiçama

7 AGO 1656

15 244v O govenador de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, avisa do sucesso do navio que 
enviou ao Rio da Prata, e de outro que a ele tornou a enviar.

7 AGO 1656

15 245 O Conde de Atouguia, governador do Brasil, dá a razão por que não manda a folha dos 
pagamentos como se lhe ordenou.

7 AGO 1656

15 245v O Conde de Atouguia, governador do Brasil, dá razão por que não fez a reformação que se lhe 
ordenou no presídio do Rio de Janeiro, e lembra-se a S. M. mande tomar resolução na forma 
daquele governo e da Baía, e vai a consulta que se acusa.

8 AGO 1656

15 246 Sobre o que escreve de Angola em agradecimento da resolução que S. M. tomou a favor dos 
capuchinhos italianos para poderem assistir no mesmo reino.

8 AGO 1656

15 246v O desembargador António da Fonseca e Brito pede se lhe declare por onde se lhe hão-de 
passar as ordens e regimento para ir sindicar do governador e ouvidor-geral do reino de Angola.

8 AGO 1656

15 247 Sobre o que pede Baltasar de Sousa Pereira, capitão-mor que foi do Maranhão, e se nomear juiz 
que sentencie sua residência, e vai o papel que se acusa.

8 AGO 1656

15 248 Com a carta dos oficiais da câmara de S. Paulo em que pedem se lhes envie vigário e queixa 
que fazem do que se lhe remeteu do Rio de Janeiro.

30 AGO 1656

15 248 Nnomeação para a sargentia-mor do reino de Angola. 2 SET 1656
15 249 Com a carta inclusa dos oficiais da câmara da Baía em que pedem prorrogação de mais tempo 

ao Conde de Atouguia, governador do Brasil.
6 SET 1656
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15 249 Nomeação para provedor da fazenda da capitania do Espírito Santo. 5 SET 1656
15 249v Com a memória, cartas e papéis do governador André Vidal de Negreiros e das câmaras do 

Maranhão e Pará, sobre liberdades dos índios.
12 SET 1656

15 249v Nomeação para a companhia de infantaria que está vaga na Baía de Todos os Santos. 12 SET 1656
15 250v Sobre as queixas que de Cabo-Verde Pêro Ferraz Barreto  faz do ouvidor João Homem de 

Meneses, e se ordenar ao Desembargo do Paço lhe envie sucessor e que tire a ambos a 
residência.

16 SET 1656

15 250v Esta consulta vem de fl. 241v. 26 SET 1656
15 251 Com o papel do desembargador António Pereira de Sousa em que se escusa de ser juiz da 

causa e culpas de Pêro Ferraz Barreto.
18 SET 1656

15 251 Sobre o agravo que o ouvidor e provedor da fazenda de Cabo-Verde, João Homem de 
Meneses, tirou do governador Pêro Ferraz Barreto.

17 SET 1656

15 251v Sobre o mal que são providos os oficiais da câmara da Baía dos géneros do estanque, de cujos 
direitos se sustenta a infantaria daquela praça.

19 SET 1656

15 252 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca dos muitos priveligiados que há 
naquela praça.

19 SET 1656

15 252v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca da grande falta de sal que há 
naquela cidadde.

19 SET 1656

15 252v Nomeação para os ofícios de escrivão das causas do mar, inquiridor, contador e distribuidor e 
pagador-geral da conquista do reino de Angola. 

19 SET 1656

15 253v Os oficiais da câmara de Angola pedem haja naquele reino secretário provido por S. M. e 
apontam para o mesmo cargo ao alferes João Correia Pimentel.

22 SET 1656

15 254 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do reino de Angola. 16 OUT 1656
15 254v Nomeação de pessoas para a sargentia-mor da capitania de Sergipe de El-rei. 11 OUT 1656
15 255 Satisfaz-se à dúvida que S. M. teve em assinar a carta inclusa por duas vias para os oficiais da 

câmara do Rio de Janeiro.
20 OUT 1656

15 255 Sobre o que avisa o governador de Angola tocante a alguns particulares da rainha Jinga. 31 OUT 1656
15 256 Sobre se remeter ao Conselho da Fazenda a carta inclusa do governador de Angola para se 

tirarem os direitos das fazendas da nau da Índia que no mesmo reino se venderam..
4 NOV 1656

15 256 Sobre a falta que no Brasil se padece de alguns dos géneros do estanque da companhia Geral,  
e se lhe ordenar os envie em abundância ou se permitir que particulares os levem por sua 
conta..

16 NOV 1656

15 256v Sobre se avisar aos governadores e capitães-mores das conquistas façam celebrar os actos 
acostumados assim do falecimento de S. M. que está em glória, como da coroação de S. M.

18 NOV 1656

15 256v Sobre se ordenar aos governadores das conquistas não entreguem seus governos aos outros 
sucessores, até de todo estar tudo à obediência de S. M. 

18 NOV 1656

15 257 Sobre o papel de apontamentos que deu a S. M.o Conde Presidente do mesmo Conselho 
acerca de se enviar logo à Índia uma caravela com aviso da nova do falecimento de S. M., que 
Deus tem, socorro que fica aprestando, e ajustamento das décimas que se deve fazer naquele 
Estado.

20 NOV 1656

15 257v Nomeação para capitão da capitania de S. Vicente e S. Paulo no Estado do Brasil, de que é 23 NOV 1656ç p p p , q
donatário o Marquês de Cascais.

15 258 Sobre se se devem aparelhar alguns despachos para pessoas que no Maranhão e Pará ficaram 
governando na ausência  de André Vidal de Negreiros.

23 NOV 1656

15 258 Sobre se deferir a consulta que pelo mesmo Conselho se fez a S. M. acerca das mercês que 
pretende  Salvador Correia de Sá, por ir ao descobrimento das minas do Brasil.

23 NOV 1656

15 258v Com a carta e papéis dos oficiais da câmara de Angola sobre se não continuar a guerra da 
conquista e se não entregar à irmã da raínha Jinga, e vai a consulta que se acusa.

27 NOV 1656

15 259 Esta consulta vem da fl. 235v. 24 NOV 1656
15 259 Sobre o que escreve o governador do  Maranhão acerca da resistência que na capitania do 

Carapá se fez aos religiosos da Companhia, devassa que mandou tirar do caso e pessoas que 
se prenderam.

5 DEZ 1656

15 260 Sobre S. M. ser servido ordenar a quem se hão-de remeter os papéis tocantes à liberdade do 
gentio do Maranhão, e vai a cópia que se acusa.

5 DEZ 1656

15 260v Sobre a sentença que na Índia se deu a favor de D. Julianes de Noronha, e vai a consulta que 
se acusa.

14 DEZ 1656

15 260v Com a consulta sobre a composição e pretenções dos primeiros donos dos engenhos e 
fazendas das capitanias de Pernambuco com os possuidores que hoje os logram.        

16 DEZ 1656

15 262 Sobre D. Fernando Manuel assistir ao despacho de mercês da Índia, sem ordem de S. M. e vai a 
cópia da carta que se acusa.

22 DEZ 1656

15 262v Sobre o enleio que houve no despacho das três consultas de Francisco Gomes da Silva. 12 JAN 1656
15 263 Sobre o que escreve o Conde governador do Brasil em razão da pretenção que têm os 

moradores das terras dos campos dos Gaitacazes de fazerem uma vila naquela povoação, e 
sobre a licença que Salvador Correia de Sá pede e pretende que lhe dêem as ditas terras dos 
Gaitacazes por capitania, em recompensa da que tinha por fazer uma vila no paul da Aseca, e 
vão as cópias que se acusam.

23 JAN 1657

15 264v Nomeação  de pessoas para capitão e sargento-mor da ilha do Fogo. 23 JAN 1657
15 265v Nomeação para o governo do estado do Maranhão. 20 JUN 1656
15 266 Nomeação de pessoa para capitão da terceiraria (? grupo de três navios) que neste ano vai à 

Índia.
6 FEV 1657

15 266v Nomeação de pessoas para o cargo de capitão-mor da armada em que, na presente monção, 
vai por vice-rei à Índia o Conde de Vila Pouca de Aguiar.

6 FEV 1657

15 267 Sobre se ordenar ao tesoureiro da chancelaria da corte faça fazer dois sacos de setim em que 
se remetam à Índia as vias de S. M. 

5 MAR 1657

15 267 Nomeação de pessoas para almirante das naus da Índia que acompanham o Conde de Vila 
Pouca de Aguiar.

6 MAR 1657

15 267v Nomeação de pessoas para capitão da nau almiranta, e vai a cópia que se acusa. 24 MAR 1657
15 267v Sobre o que escreveu o arcebispo que foi de Goa, D. Frei Francisco dos Mártires, em razão da 

residência que tirou do vice-rei Pêro da Silva, e vai a consulta que se acusa.
11 ABR 1657
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15 268 Sobre o que escreveu o arcebispo que foi de Goa, D. Francisco dos Mártires, em razão da 
residência que tirou do vice-rei Conde de Aveiras.    

11 ABR 1657

15 268v Sobre  não pertencer ao Conselho Ultramarino mas à Mesa da Consciência e Ordens o 
provimento do cargo de administrador da jurisdição eclesiástica da capitania do Rio de Janeiro.

14 MAI 1657

15 269v Sobre o que escreve o governador de Angola acerca das pazes que fez com a raínha Jinga, seu 
baptismo, e peças que mandou pelo resgate de sua irmã, e vão as capitulações que se acusam. 

18 JUN 1657

15 270v Sobre o que escreve o cabido da sé de Cabo-Verde acerca das exéquias que se fizeram por 
falecimento de S. M. que Deus tem, e pede alguns mantimentos e que se lhe paguem seus 
ordenados, e vão as cartas que se acusam.

18 JUN 1657

15 271 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da ilha do Fogo acerca de se lhes enviarem alguns 
ornamentos da capela real, artilharia e condestáveis.

22 JUN 1657

15 271v Sobre o estado em que fica o galeão que se encarregou ao provedor-mor da fazenda do estado 
do Brasil, e coisas de que necessita para se acabar, com cartas e papéis do conde general e do 
mesmo provedor-mor.

14 MAI 1657

15 271v Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde acerca da morte do ouvidor João Homem de 
Meneses e devassa que disse mandou tirar.

22 JUN 1657

15 272 Sobre o que escreve o ouvidor e provedor da fazenda das ilhas de Cabo-Verde acerca de se dar 
o púlpito daquela sé aos religiosos capuchos.

28 JUN 1657

15 272v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da ilha do Fogo acerca do comércio que tinham 
com um navio inglês que de Cabo-Verde foi àquela ilha a buscar cavalos, para lhe satisfazerem 
os materiais que levara para se consertarem as igrejas, de que resultou mandar o governador, 
Pêro Ferraz Barreto, prender ao vigário Sebastião Fernandes.

9 JUL 1657

15 273v Sobre o que escrevem o Conde de Atouguia, governador do Brasil, e o chanceler da Relação da 
Bainha, acerca do que têm procedido na causa de Pêro Manuel e Pêro Marinho Soutomaior, 
contratantes que foram dos dízimos daquela capitania no ano de 1648 e estado em que fica.

10 JUL 1657

15 275 Sobre o que escreve o Mestre da companhia geral de Pernambuco Francisco Barreto acerca da 
repartição das terras e ofícios que se fez naquela capitania na forma da ordem de S. M., e vão 
os papéis que se acusam.

22 JUL 1657

15 276 Nomeação de pessoas para a capitania de Cacheu. 12 JUL 1657
15 276v Esta consulta vem da fl. 265 sobre a nomeação de pessoas para o governo do Maranhão. 26 JUL 1657
15 277 Sobre se socorrer o estado da Índia e a fortaleza de Moçambique. 11 AGO 1657
15 277v Sobre o papel que enviou António Raposo, agente de S. M. em Amsterdão (sic) acerca de os de 

Holanda mandarem gente para povoar um porto no Maranhão.
23 AGO 1657

15 277v Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde, Pêro Ferraz Barreto, acerca de ter falecido o 
capitão de Cacheu e prover em seu lugar ao sargento-mor Manuel Dias Cotrim, e sobre o que o 
mesmo sagento-mor avisa de se poderem tirar daquela ilha alguns cavalos.

17 SET 1657

15 278 Com uma cópia da carta de avisos da Índia e entendidos por Inglaterra. 22 SET 1657
15 278 Sobre S. M. mandar ver na Mesa da Consciência e por teólogos as leis que se passaram acerca 28 SET 1657p g q p

da liberdade dos índios do Maranhão, e vão as consultas que se acusam.
15 278v Sobre o papel que a S. M. deu um embaixador da França acerca do capitão de Moçambique, e 

vai a queixa que dá a entender que tem cópia da carta que se acusa.
5 OUT 1657

15 278v Sobre o que escreve o governador de Angola, Luís Mendes de Sousa Chichorro, acerca da 
parte que seus procuradores tomaram no contrato daquele reino e vai a consulta que se acusa.

12 OUT 1657

15 279 Esta consulta vem de fls. 271v. sobre a morte do ouvidor João Homem de Meneses. 16 OUT 1657
15 279v Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da correição e mais anexos da ilha de Cabo-

Verde.
22 OUT 1657

15 281 Sobre as pretenções que têm Salvador Correia de Sá e o conde do Prado de irem ao 
descobrimento das minas do Brasil, e vão as consultas que se acusam.

17 OUT 1657

15 281v Com o decreto de S. M., carta e papel de apontamentos do Pe. António Vieira sobre a liberdade 
e cativeiro justo dos índios do Maranhão, e vai a cópia da consulta que se acusa.

29 OUT 1657

15 282 Sobre o que escreveu o governador de Angola, LuÍs Mendes de Sousa Chichorro, acerca de 
alguns particulares tocantes ao contrato daquele reino.

7 NOV 1657

15 283v Sobre o que escreve o governador de Angola acerca da reconciliação da raínha Jinga com a fé 
católica, e vão as cópias das cartas que se acusam.

8 NOV 1657

15 284 O governador de Angola, Luís Mendes de Sousa, dá conta de como se celebraram naquele 
reino os autos das exéquias que se fizeram por S. M., que Deus tem , e da aclamação de el-rei 
nosso senhor, que Deus guarde.

8 NOV 1657

15 284 Sobre o que escreveu o governador de Angola acerca dos sobas que têm vindo à obediência a 
S. M. e se queriam baptizar, e vão as cópias que se acusam.

8 NOV 1657

15 284v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da capitania do Espírito Santo acerca das exéquias 
que se fizeram por falecimento de el-rei nosso senhor, que Deus tem, e da aclamação de S. M. e 
vai a certidão que se acusa.

8 NOV 1657

15 284v Sobre o que escreve Francisco Barreto, governador do Brasil, acerca de se acrescentar naquela 
relação o número de desembargadores e emendar o regimento, dando mais ampla jurisdição 
àquele governo, e vão a sua carta e papel que se acusam.

8 NOV 1657

15 285 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara do Rio de Janeiro acerca de como aclamaram a S. 
M. que Deus guarde, e vai o auto que se acusa.

12 NOV 1657

15 285 Com a consulta inclusa da Junta do Comércio do Brasil sobre os avisos que há de que em 
alguns portos de Pernambuco se admitem navios holandeses ao comércio.

13 NOV 1657

15 285v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara do Rio de Janeiro acerca do mal que procedeu o 
governador Pero Jacques naquele porto com os navios que nele estavam carregados.

16 NOV 1657

15 286 Sobre se remeterem à Mesa da Consciência as cartas inclusas dos moradores de Cabo-Verde 
acerca das queixas que fazem de um cónego e do deão da sé da mesma cidade.

16 NOV 1657
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15 286v Os oficiais da câmara da ilha de Cabo-Verde e o capitão e Cacheu dão conta da solenidade com 
que se celebrou o auto da aclamação e levantamento de S. M., e vão os autos que se acusam.

16 NOV 1657

15 286v Sobre o que escreve o desembargador Bento Rebelo acerca da residência que tirou de Manuel 
Pestana de Brito, capitão-mor da capitania de Sergipe de El-Rei, no tocante a seu cargo, e 
motim que houve contra o vigário Sebastião Pedroso de Góis.       

17 NOV 1657

15 286v Sobre o que escreve o desembargador Bento Ribeiro acerca da devassa que foi tirar à capitania 
de Sergipe de El-Rei e do motim que ali houve contra o vigário Sebastião Pedroso de Góis.

17 NOV 1657

15 287 Sobre se remeter ao tribunal da Mesa da Consciência e Ordens a carta inclusa dos oficiais da 
câmara da capitania do Rio de Janeiro, em que se queixam do seu vigário-geral.

22 NOV 1657

15 287V Com o papel de apontamentos incluso sobre a liberdade do gentio do Maranhão que veio e 
torna com decreto para se remeter ao tribunal da Mesa da Consciência e Ordens.

22 NOV 1657

15 287v Sobre se enviarem duas caravelas às conquistas com avisos de se haver declarado  guerra 
contra os Estados da Holanda.

20 NOV 1657

15 288 Sobre o que escreveram o governador do Brasil e o de Pernambuco e os oficiais das câmaras 
das capitanias daquele estado acerca das taxas e preços dos açúcares e forma em que se deve 
dar satisfação à junta da Companhia Geral, por largarem os quatro géneros estancados de seu 
contrato, e vão as cartas que se acusam.

28 NOV 1657

15 288 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca do corte dos soldos dos oficiais da milícia 
daquele reino, e vão a petição e consultas que se acusam.

3 DEZ 1657

15 288v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca de se lhe enviar todos os anos a 
frota do cambio.

3 DEZ 1657

15 288v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía em razão de lhes acudir a Companhia 
Geral do Comércio com os géneros de seu contrato, e pedem se lhes envie a maior quantidade 
de sal que possa ser.    

3 DEZ 1657

15 289v Sobre o que escrevem o provedor e irmãos da Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro acerca 
do assento que os mercadores fizeram com os mestres dos navios que vão carregar os 
açúcares, por maior frete que de 17.000$000, e vai a cópia do assento que se acusa.

7 DEZ 1657

15 290 Sobre o socorro que se deve enviar à Índia na monção de Março do ano que vem. 7 DEZ 1657
15 290v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou por morte do capitão 

Pêro de Araújo.
22 DEZ 1657

15 291 Sobre se mandar que dois desembargadores da Casa da Suplicação vejam os autos que vieram 
da Baía acerca das culpas que resultam contra o Licenciado Jerónimo de Burgos, e vai a 
consulta que se acusa.

10 JAN 1658

15 292 Nomeação de pessoas a quem toca a capitania-mor e capitanias das naus que hão-de passar à 
Índia nesta monção.

14 JAN 1658

15 292v Sobre se nomearem fiscais que hajam de examinar os papéis de requerimentos e mercês, em 
que as partes requerem no mesmo Conselho.

6 JAN 1658

15 292v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara do Rio de Janeiro acerca do bem que se dá no 26 JAN 1658q q
governo daquela capitania Tomé Correia de Alvarenga.

15 293 Sobre as culpas que resultaram das devassas que foi tirar a Sergipe de El-Rei o Doutor 
Francisco Barradas de Mendonça (?) contra Jerónimo da Rocha, e vai a cópia que se acusa.

26 JAN 1658

15 293 Sobre o que escreve o governador da Índia, Manuel Mascarenhas Homem, acerca do 
procedimento que teve na viagem o capitão-mor Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha com D. 
Fernando Manuel.

26 JAN 1658

15 293v Nomeação de pessoas a quem toca a capitania-mor e capitanias das naus que nesta monção 
hão-de passar à Índia.

30 JAN 1658

15 293v Nomeação de pessoas para a sargentia-mor de Cabo-Verde. 1 FEV 1658
15 294v Nomeação de pessoas para o ofício de meirinho do campo da capitania do Rio de Janeiro. 4 FEV 1658

15 295 Com o decreto e consulta da Mesa da Consciência sobre o privilégios dos cavaleiros da Ordem 
de Cristo.

6 FEV 1658

15 296 Este acrescentamento vem da fl. 287 7 FEV 1658
15 296 Nomeação de pesoas para a capitania do Pará. 4 FEV 1658
15 296v Sobre o que escrevem o governador do Brasil, Francisco Barreto, e André Vidal de Negreiros, 

governador de Pernambuco, acerca da mudança do Recife para a vila de Olinda.
2 MAR 1658

15 299 Dá-se conta a S. M. como por falta de naus da índia se acha o Conselho sem notícias das 
coisas daquele Estado, para S. M. ordenar o que for servido.

4 MAR 1658

15 299v Sobre a composição e pretenções dos primeiros donos dos engenhos e fazendas das capitanias 
de Pernambuco com os possuidores que hoje as logram, e vão as consultas que se acusam.

8 MAR 1658

15 300v Nomeação de pessoas para a capitania-mor das naus da Índia deste ano. 18 MAR 1658
15 300v Sobre se ordenar ao tesoureiro da corte faça fazer dois sacos de setim em que se remetam à 

Índia as vias de S. M.
20 MAR 1658

15 300v Sobre a glosa com que o chanceler-mor saíu às provisões da Misericórdia desta cidade, e vai a 
consulta que se acusa.

3 ABR 1658

15 301 Com o decreto, carta do embaixador Francisco de Melo, e papel que lhe deu Agostinho Coronel 
Chacão (?) sobre a navegação da Índia.

6 ABR 1658

15 301v Sobre o que escreve o provedor-mor da fazenda dos defuntos e ausentes do Brasil em razão 
das gentes daquele Estado não consentirem que ele proveja as ausências dos ofícios dos 
mesmos defuntos, e vai a consulta que se acusa da Mesa da Consciência e Ordens.

14 MAI 1658

15 301v Nomeação de pessoas para arcebispo de Goa. 9 JUL 1658
15 302 Sobre S. M. mandar que se passe ordem para se proibir que Francisco Roiz Lima não mande do 

Norte um navio carregar de algodão à Ilha de Ano Bom, e queixa que disso faz a donatária da 
mesma ilha, e vai o decreto e petição que se acusam.

6 AGO 1658
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15 302v Sobre as ordens que se passaram a favor de Sebastião Lamberto, um dos contratadores da ilha 
de S. Tomé, e vão inclusas com o decreto que se acusa.

6 AGO 1658

15 302v Sobre o que tem procedido nas minas do Brasil e mercês que se devem fazer a Salvador 
Correia de Sá, por ir ao entabolamento delas, e vai a relação que se acusa e também as 
consultas.   .

24 FEV 1658

15 304 Sobre  a gente, pólvora e munições que se devem enviar ao Rio de Janeiro em companhia de 
Salvador Correia de Sá.

10 SET 1658

15 304v Sobre S. M. mandar declarar se o secretário das mercês ou o do mesmo Conselho há-de passar 
a Salvador Correia de Sá as provisões que se passaram a D. Francisco de Sousa, quando foi ao 
descobrimento das minas do Brasil, e vai a cópia que se acusa.

17 SET 1658

15 304v Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de S. Vicente e S. Paulo. 22 NOV 1658
15 305 Com o papel de Frei Serafim de Cortona, capuchinho, em que representa a S. M. que convém 

enviarem-se religiosos à missão de Angola, e que o hospício que tem naquele reino, seja a 
cabeça dela.

25 JAN 1659

15 305v Sobre a licença que pede Frei Serafim de Cortona para ir à Itália e trazer mais religiosos que vão 
continuar com as missões do reino de Angola que lhe está encarregada e vão o papel e consulta 
que se acusam.

25 JAN 1659

15 306 Com o decreto posto no papel de Salvador Correia de Sá, em que pede a S. M. lhe mande 
declarar se há-de voltar na frota da Companhia do Comércio, de que vai por general, ou se há-
de ficar governando as capitanias do sul.

10 JAN 1659

15 306v Sobre as dúvidas que se moveram em matéria de jurisdição entre o governador general do 
Brasil Francisco Barreto e o governador de Pernambuco André Vidal e prisão de Francisco de 
Mesquita.

2 ABR 1659

15 307 Sobre a queixa que faz D. Pêro de Melo, governador do Maranhão do capitão do Ceará não 
obedecer a suas ordens.

9 JUL 1659

15 307v Sobre se enviar na monção de Setembro à Índia e a Moçambique socorro de gente e 
embarcações seguras.

9 JUL 1659

15 307v Sobre se ordenar a Luís Barbuda que passe certidão dos anos de serviço com que S. M. tem 
mandado se provejam os postos da guerra, para por ele se passar provisão para que não 
vençam soldo das conquistas senão os que tiverem os serviços que se dispôem nas leis da 
milícia.

19 SET 1659

15 308 Sobre se mandar pôr em arrecadação o dinheiro do donativo dos navios das Índias, que o 
governador Pêro Ferraz Barreto trouxe de Cabo Verde, e pau campeche (?), e se averiguar a 
quantidade do mesmo pau que veio no pataxo que de Cadiz chegou a este porto, e vai a carta 
que se acusa.

15 OUT 1659

15 308v Sobre as queixas que há de os governadores da Índia e de Luís de Mendonça Furtado, general 
dos galeões, e convir enviar-se vice-rei e proverem-se deste reino alguns cargos maiores, e vai 
a consulta que se acusa.

5 NOV 1659

15 309 Nomeação de pessoas para as duas companhias de infantaria que estão vagas na Baía e em 
Pernambuco.

17 NOV 1659

15 310 Nomeação de pessoas para os ofícios de ecrivão da fazenda, vedoria, contadorias e matrícula 
do reino de Angola.

28 NOV 1659
g

15 311 Sobre a queixa que fez Francisco de Abreu de Abranches, vigário da igreja de Nosa Senhora 
das Mercês de Paraíba, do estado em que achou a dita igreja.

19 DEZ 1659

15 311 Sobre se pagar aos ministros do mesmo Conselho as suas propinas de especiaria na Casa da 
Índia, assim como se pagam aos ministros do Conselho da Fazenda.

20 DEZ 1659

15 311v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que está vaga na Baía, por Pêro Camelo 
.

27 FEV 1660

15 312 Sobre se agradecer a Martim Velho Barreto o bem que procedeu no exercício de vedor da 
fazenda da Índia, e se lhe pagar o que se lhe deve.

6 MAR 1660

15 312v Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Espírito Santo. 6 MAR 1660
15 313 Dá-se conta a S. M. de que, pondo-se éditos para as capitanias maior e menores das naus da 

Índia, não sairam para elas providos alguns.
17 MAR 1660

15 313 Nomeação de pessoas para o governo da ilha de S. Tomé. 17 MAR 1660
15 314 Nomeação de pessoas para a capitania da Conceição do distrito do Rio de Janeiro. 18 MAR 1660
15 314v Esta consulta vem da fl. 313 em que se dá conta a S. M de que, pondo-se éditos para as 

capitanias maior e menores das naus da Índia, não sairam para elas providos alguns.
2 ABR 1660

15 315 Sobre se convirá enviar-se poder aos novos governadores da Índia para proverem hábitos e 
fidalguias e perdoarem crimes.

2 ABR 1660

15 315 Satisfaz-se ao que se contém no decreto incluso sobre a advertência de virem consultadas da 
Índia as renúncias dos cargos e ofícios.

15 ABR 1660

15 315V Com o decreto sobre o provedor-mor da fazenda do Brasil servir de conservador do estanque do 
sal, e André Luís Barros de administrador e vendedor do mesmo sal, e o dito provedor-mor 
tomar as contas a Pêro Mexia que servia o mesmo cargo.

27 ABR 1660

15 315v Sobre o que escreveu de Inglaterra Francisco de Melo acerca do navio inglês que se tomou em 
Benguela.

27 ABR 1660

15 316 Sobre se mandar vir de Pernambuco a artilharia que se puder escusar, de oito libras de bala 
para cima até 24.

27 ABR 1660

15 316 Sobre o que escreve o governador André Vidal de Negreiros acerca das causas que o 
obrigaram a conceder licença a alguns navios que vieram sem frota, e vão os papéis que se 
acusam.

26 JUN 1660

15 316v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que em Pernambuco vagou, por 
Ambrósio Luís de Lapenha.

26 JUN 1660

15 317 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que está vaga na Baía, por João Ferraz. 28 JUN 1660

15 317v Sobre tocar a ele (Conselho Ultramarino) e não ao Desembargo do Paço o passar-se o 
despacho necessário para o governador do Brasil e mais governadores e cpitães-mores do 
mesmo Estado não deixarem vir navios, sem comboio e armada da Companhia Geral, e vai a 
provisão por três vias, e mais papéis que se acusam.

24 JUL 1660
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15 317v Sobre a portaria passada pelo Desembargo do Paço para o mesmo Conselho passar provisão 
da mercê feita a Cristóvão de Burgos, ouvidor geral da relação da Baía, de cem mil réis cada 
ano, para dois homens que o acompanhem, e sobre seus procedimentos, e vão a carta e cópias 
que se acusam.

23 JUL 1660

15 318 Sobre o que escreveu D. Pêro de Melo, governador do Maranhão, acerca de ser muito 
necessário haver na capitania do Pará outro tabelião.

24 JUL 1660

15 318v Sobre o que avisa Lourenço de Brito Correia, provedor-mor da fazenda do Brasil, em razão de 
se reformarem alguns postos da guerra na Baía.

11 SET 1660

15 319 Sobre o que escreve o provedor-mor da fazenda do Brasil, aceca do meio soldo que de mais se 
paga ao mestre de campo João de Araújo.

11 SET 1660

15 319v Sobre o que escreve Lourenço de Brito Correia, provedor-mor da fazenda do Brasil, acerca do 
ordenado que se dava na Baía ao engenheiro Pêro Garcim.

27 SET 1660

15 320 Sobre S. M. mandar que se lhe consultem desembargadores da Casa da Suplicação, que nesta 
corte inquirirem dos procedimentos dos governadores das conquistas pelos oficiais e 
passageiros que vieram nos navios delas.

27 SET 1660

15 320 Nomeação de pessoas para as capitanias do Ceará e Curupá, no Maranhão. 13 OUT 1660
15 321 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que em Angola vagou, por Francisco 

Gomes Trabalhos.
20 NOV 1660

15 321v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que vagou em Angola, por António Pinho 
de Góis.

20 NOV 1660

15 322 Nomeação de pessoas para a capitania da fortaleza de S. João da Barra do Rio de Janeiro. 22 NOV 1660

16 1 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do reino de Angola. 27 NOV 1660
16 1v Sobre as ordens que se hão-de pasar aos governadores do Brasil e reino de Angola, para se dar 

cumprimento às condições 17 e 18, do contrato daquele reino, e vai a cópia que se acusa.
10 DEZ 1660

16 2 Nomeação de pessoas para a capitania de Benguela no reino de Angola. 15 DEZ 1660
16 3 Sobre o que escreve o governador da ilha de S. Tomé acerca das misérias que seus moradores 

padecem, por falta de comércio, e pedem que se lhes permita que possam ser admitidos navios 
de índios.

12 JAN 1661

16 3 Sobre o que escreve o governador da ilha de S. Tomé em razão das inimizades e bandos que 
há entre os poucos cónegos e dignidades que de presente há na sé da mesma ilha, e vai a carta 
que se acusa.

13 JAN 1661

16 3v Sobre o que avisa o governador da ilha de S. Tomé em razão da falta que nela há de pólvora e 
armas, e vai a consulta que se acusa. 

13 JAN 1661

16 3v Sobre o que escreve o governador da ilha de S. Tomé acerca da boa correspondência que teve 
com uma nau inglesa, e do estado em que se acha a Mina, e vai a certidão que se acusa.

12 JAN 1661

16 3v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que no Rio de Janeiro está vaga, pelo 
capitão Gonçalo (?) Roiz.

24 JAN 1661

16 4v Sobre se declarar o que as partes devem pagar das mais vias do papel selado, além das 
primeiras, de que se deve o principl direito do selo.

4 FEV 1661
p , q p p

16 4v Sobre se pagar o quarto quartel do ano passado aos ministros e secretário do Conselho 
ultramarino.

13 FEV 1661

16 4v Sobre o que escreve o governador João Fernandes Vieira em razão dos procedimentos e culpas 
de João de Oliveira Delgado, que remeteu preso a este reino.

12 FEV 1661

16 5 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor do Maranhão a Manuel Fernandes Pereira 
e António Ferreira (?) Galvão (?), João Soares, e Francisco de Mesquita.

17 FEV 1661

16 5v Sobre os ministros dele (Conselho Ultramarino) não terem notícia das embarcações que convirá 
enviarem-se de socorro ao Estado da Índia.

17 FEV 1661

16 5v Com a petição de Carlos de Nápoles, governador de S. Tomé, em que se queixa de no 
Desembargo do Paço se haverem dado ordens ao ouvidor que se envia àquela ilha, para lhe 
tirar residência.

17 FEV 1661

16 6 Nomeação de pessoas para a capitania-mor do Pará, Francisco de Serras Brito, Manuel da Silva 
da Cunha e Pascoal Roiz Jorge.

19 FEV 1661

16 7 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que em Angola vagou, por Francisco Zaz 
Aranha, João Gomes, Diogo Nunes Alexandre, e Manuel da Silva.

21 FEV 1661

16 7v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que em Angola vagou, por Manuel de 
Tovar Fróis, Miguel Nunes Craveiro, Gregório Barbosa e João Cardoso.

22 FEV 1661

16 8 Sobre se ordenar ao tesoureiro da chancelaria da Corte faça fazer um saco de setim em que se 
remeta à Índia a via de S.M.

14 MAR 1661

16 8 Sobre se nomearem fiscais para verem os papéis de serviços, e vai  cópia da carta que se 
acusa.

16 MAR 1661

16 8v Sobre os particulares de que deu conta o Licenciado Marcos de Andrada, ouvidor da capitania 
de Pernambuco, e vai o decreto e consulta que se acusam.

17 MAR 1661

16 8v Nomeação de pessoas para a capitania de Cambambe, no reino de Angola. 24 MAR 1661
16 9 Sobre as cartas que escreveram Francisco Vieira de Figueiredo, Francisco de Figueiredo de 

Castelo-Branco, Amador de Melo Coelho, moradores no Maçacar e Sião, acerca de 
particularidades tocantes ao serviço de S.M.

2 ABR 1661

16 9v Nomeação de pessoas para o governo do Maranhão 30 ABR 1661
16 11 Com o decreto por que S.M. manda que se lhe consulte pessoa de satisfação que nos navios 

que estão despachados possa levar socorro a Angola.
7 MAI 1661

16 11 Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro acerca do levantamento que 
houve no povo daquela capitania contra Tomé Correia de Alvarenga, que estava governando, 
Pêro de Sousa Pereira e o sargento-mor Martim Correia Vasques, que todos vinham presos a 
este reino.

7 ABR 1661

16 12 Sobre Tomé Correia de Alvarenga que, vindo preso do Rio de Jaeiro, se tirou do navio e está em 
casa de D. Catarina de Velasco, mulher de Salvador Correia de Sá.

7 ABR 1661
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16 12v Sobre o que escreve o governador do Brasil, Francisco Barreto, acerca do motim que os 
moradores do Rio de Janeiro fizeram contra Tomé Correia de Alvarenga, que estava 
governando aquela capitania, Martim Correia Vasques, e Pero de Sousa Pereira, e vão as 
cópias das cartas do mesmo Francisco Barreto que se acusam.

16 MAI 1661

16 13 Sobre o que escreve o governador Francisco Barreto em razão do soldo que mandou pagar por 
inteiro ao engenheiro Pêro Garcim, e vai a consulta que se acusa.

17 MAI 1661

16 13v Nomeação de pessoas para o governo do Rio de Janeiro, e vai o decreto que se acusa. 17 MAI 1661
16 14 Sobre o que responde o governador Francisco Barreto acerca da proibição dos navios 

estangeiros, e vai o decreto que se acusa.
17 MAI 1661

16 14 Sobre se nomearem fiscais que vejam os papeis das partes, e vai a consulta que se acusa. 27 MAI 1661

16 14v Sobre o que escreve o embaixador da Inglaterra acerca do grande poder que os Holandeses 
enviaram à Índia, com intento de tomar um porto junto da Goa.

1 JUN 1661

16 14v Sobre se acudir ao Rio de Janeiro e às mais conquistas com pólvora, munições e alguma 
infantaria.

3 JUN 1661

16 15 Sobre o que escreve o embaixador da Holanda acerca dos navios que se entendia partiam de 
Iinglaterra para a costa de África, e vai o decreto e carta que se acusam.

10 JUN 1661

16 15 Nomeação de pessoas para os ofícios de escrivão da feitoria e marcador do escravos do reino 
de Angola.

18 JUN 1661

16 15v Sobre as ordens que se devem passar a Salvador Correia de Sá para se levantar o sequestro 
que no Rio de Janeiro se fez em suas fazendas, e vai o decreto e cópia que se acusam.

28 JUN 1661

16 15v Com o decreto e consulta do Conselho da Fazenda sobre a licença que pedem os interessados 
nas fazendas do navio " S. Cristóvão ", que da Baía derrotou a Cabo-Verde, para mandarem 
outro estrangeiro a buscá-las. 

28 JUN 1661

16 16 Sobre a carta de el-rei de Inglaterra acerca do navio inglês que se tomou em Angola, e vai o 
decreto e consulta que se acusa.

28 JUN 1661

16 16 Nomeação de pessoas para o cargo de capitão-mor da ilha de S. Tiago de Cabo-verde. 1 JUL 1661
16 17 Sobre o provimento do bispado de Cabo-Verde e convir para os mais ultramarinos (?) que sejam 

ouvidos os ministros deste Conselho, como S.M. lhes tinha feito mercê.
23 AGO 1661

16 17 Sobre o mesmo Conselho poder consultar a S.M. sujeitos para o governo do Brasil, e vai a cópia 
das consultas que se acusam.

23 AGO 1661

16 17 Sobre se declarar qual dos conselheiros mais modernos do mesmo Conselho, se o de capa e 
espada ou o letrado, há-de escrever no impedimento do secretário dele, e vai a cópia dos 
capítulos que se acusam.

26 AGO 1661

16 17v Sobre ser conveniente nomear-se vice-rei da Índia para tratar desde logo de levar o maior 
socorro que puder ser, e vai a consulta que se acusa.

25 AGO 1661

16 18 Sobre se encarregar ao juiz da Índia e Mina as diligências do procedimentos dos governadores e 
ouvidores do ultramar, e vai a consulta que se acusa.

27 AGO 1661

16 18v Sobre o inconveniente que há de os religiosos capuchinhos barbados irem ao reino de Angola, e 
assistirem nele, e vai a cópia das cartas que se acusam.

30 AGO 1661

16 19v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que está vaga no Maranhão. 12 SET 1661ç p p p q g
16 20v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que está vaga na capitania do Pará. 12 SET 1661

16 21V Nomeação de pessoas para o governo de Cabo-Verde.. 17 SET 1661
16 22 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de provedor da fazenda do Rio de Janeiro. 28 SET 1661

16 23 Sobre não passar adiante a reformação do Brasil, e vão a consulta e papéis que se acusam. 1 OUT 1661

16 23v Sobre os oficiais da câmara de Cabo-Verde enviarem a esta corte um procurador com cartas e 
papéis de queixas do governador Francisco de Figueiroa, e se nomear sindicante para lhe tirar 
residência e o juiz da Índia e Mina tirar informação das gentes (?) das conquistas.

3 OUT 1661

16 24 Com a cópia da consulta sobre a portaria passada pelo Desembargo do Paço para o mesmo 
Conselho passar provisão a Cristovão de Burgos, ouvidor-geral da relação do Brasil de 100$000 
cada ano para dois homens que o acompanhem, e sobre seus procedimentos, e vão as cópias 
que se acusam.

6 OUT 1661

16 24 Sobre o que escreve o governador Francisco Barreto em razão de se acudir à Baía com pólvora 
para sua defesa.

6 OUT 1661

16 24v Sobre se enviarem ao mesmo Conselho cópias das ordens que S. M.  mandou passar acerca do 
levantamento que o povo do Rio de Janeiro fez contra o governador dele Tomé Correia de 
Alvarenga. Ver fl.42

27 OUT 1661

16 24v Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde e provedor da fazenda acerca de estarem no 
cofre a três chaves 9.000 cruzados procedidos dos donativos dos navios da Índia e que se 
mande ordem para se remeterem a este reino.

26 OUT 1661

16 25 Sobre o que escreve o governador de Angola, João Fernandes Vieira, acerca das diferenças 
que houve entre ele e os religiosos da Companhia.

8 NOV 1661

16 26v Sobre se enviar com Pêro de Melo ao Rio de Janeiro um julgador que devasse do levantamento 
que ali houve e da restituição de Salvador Correia e de outros particulares.

14 NOV 1661

16 26v Nomeação de pessoas para o ofício de guarda-mor da relação do Brasil, e seus anexos. 14 NOV 1661
16 27v Sobre as diferenças que houve entre o capitão-mor de Paraíba e o governador de Pernambuco 

tocantes a matéria de jurisdição, e o que sobre isso escreveram o governador Francisco Barreto 
e os oficiais da câmara da mesma capitania.

12 NOV 1661

16 28v Sobre a necessidade que Matias de Albuquerque Maranhão representa ter a praça de Paraíba 
de pólvora, armas e munições.

11 NOV 1661

16 29 Sobre o que escreve o capitão do Ceará acerca dos provimentos de governador de 
Pernambuco Francisco de Brito, tirando-lhe a jurisdição de seu cargo, com lhe mandar um 
ajudante que lhe não obedece.

12 NOV 1661

16 29v Sobre as queixas que faz Jorge de Sampaio de Carvalho, procurador do Maranhão de se lhe 
haverem tomado as cartas que se lhe enviaram daquele Estado, e vai a petição que se acusa.

17 NOV 1661
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16 29v Sobre as naus inglesas que, vindo do Brasil com carga de açúcares, foram em direitura a 
Inglaterra, e serem castigados os culpados, e vai a cópia do papel que se acusa.

16 NOV 1661

16 30v Os oficiais da câmara da Baía pedem se criem mais naquela cidade dois tabeliães, além dos 
quatro que nela há.

22 NOV 1661

16 31 Pede-se a S.M. mande resolver a consulta que por ele (Conselho) se lhe fez a requerimento do 
procurador do Maranhão, em 17 do presente, para melhor poder satisazer ao eu S. M. manda 
pelo seu decreto de 22.

24 NOV 1661

16 31v Sobre se pagarem aos ministros do mesmo Conselho as suas propinas de especiarias na Casa 
da Índia assim como se paga aos ministros do Conselho da Fazenda.

27 NOV 1661

16 31v Nomeação de pessoas para a capitania da Conceição de Tinhãem (?), distrito do Rio de Janeiro, 
e vai a consulta que se acusa. Livro místico antecedente. fl.314.

12 DEZ 1661

16 32 Sobre o que escreve o governador de Angola, João Fernandes Vieira, acerca de os Holandeses 
tomarem a ilha do Ano Bom e esperarem vinte fragatas para irem àquele reino.

15 DEZ 1661

16 32 Nomeação de pessoas para a capitania da ilha do Fogo. 20 DEZ 1661
16 32v Sobre João de Araújo, mestre de campo na Baía, não poder exercer o mesmo posto, por sua 

idade, e se consultou o governador ('?) para ele.
14 JAN 1662

16 33 Continuação da mesma consulta. 26 JAN 1662
16 33 Dá-se conta a S.M. do estado em que se acha a causa do livramento do Licenciado Jerónimo de 

Burgos, juiz dos orfãos da Baía, e vão as consultas que se acusam.
27 JAN 1662

16 33 Nomeação de pessoas para a capitania-mor de Paraíba. 27 JAN 1662
16 34 Com a devassa e mais papéis tocantes ao procedimento dos religiosos que o vigário-geral da 

ilha de S. Tomé remeteu presos a este reino.
1 FEV 1662

16 34v O governador Francisco Barreto dá conta de como Salvador Correia mandou para a Baía nove 
presos, sem culpa formada, pelo caso da desobediência do povo do Rio de Janeiro.

1 FEV 1662

16 35 Sobre o que escreve Francisco Baqrreto acerca da omissão com que se há o chanceler-mor no 
despacho dos feitos.

1 FEV 1662

16 35 Sobre S. M. mandar ordenar ao ouvidor-geral que vai para Angola tirar residência ao governador 
João Fernandes Vieira e ao do Estado do Maranhão, e André Vidal de Negreiros e D. Pedro de 
Melo. 

9 FEV 1662

16 35 Sobre a dúvida que se moveu entre os conselheiros Luís Mendes de Elvas e Feliciano Dourado 
no pôr dos vistos.

28 FEV 1662

16 35v Sobre se advirtir ao Desembargo do Paço que se abstenha de se intrometer nos provimentos 
que lhe não tocam, e vai a cópia da consulta que se acusa.

10 MAR 1662

16 35v Sobre se declarar a quem se há-de entregar o dinheiro que vier dirigido do Brasil, procedido das 
fazendas de João de Barros Cardoso, e vai o decreto que se acusa.

19 MAR 1662

16 36 Lembra-se a S. M. mande despachar a consulta de que vai inclusa a cópia, sobre as naus 
inglesas que, vindo do Brasil, com carga de açúcares, foram em direitura a Inglaterra. 

17 MAR 1662

16 36 Sobre ser conveniente ao serviço de S. M. aprestar-se com brevidade uma embarcação, em que 
passe à Índia o governador António de Melo de Castro, e vai o papel que se acusa.

24 MAR 1662

16 36 Sobre S. M. mandar que na nau inglesa ou na embarcação portuguesa que se apresta para a  
Índia, se dê agasalhado conveniente aos ministros que vão despachados para aquele Estado, e 
vai a consulta que se acusa.

2 ABR 1662

16 36v Sobre se derrogar a condição de servirem dois dos oito anos em Ceilão as pessoas que 
houverem de vir consultadas na lista por aquela ilha estar ocupada de inimigos.

5 ABR 1662

16 36v Sobre se poder minorar o quarto caso que se exceptuou no perdão-geral que S.M. mandou à 
Índia, em alguns sujeitos que conseguirem acções heróicas, e de tal qualidade que fique 
perdoado o tal delito.

5 ABR 1662

16 37 Sobre se conceder a António de Melo de Castro, que vai por governador da Índia, os 12 hábitos 
e 12 foros, de que levavam faculdades os vice-reis da Índia.

4 ABR 1662

16 37 Sobre o provimento do cargo de general dos galeões da Índia, e vai a petição e papel que se 
acusa.

14 ABR 1662

16 37v Nomeação de pessoas para o posto de mestre de campo da guarnição da Baía, que naquela 
praça vaga por João de Araújo, e vai a consulta que se acusa.

28 ABR 1662

16 38 Nomeação de pessoas para os ofícios de escrivão das execuções e distribuidor do reino de 
Angola que pedem D. Maria Ribeira e Filipe Roiz.

9 MAI 1662

16 39 Sobre o que resultou das sentenças do juiz das justificações por que Valentim Fernandes pediu 
satisfação dos serviços de Rodrigo Fernandes, que de novo requere Luís da Costa.

22 MAI 1662

16 39V Esta consulta  vem de fls. 31v sobre se pagar os ministros deste Conselho as suas propinas das 
especiarias na Casa da Índia, assim como se paga aos do Conselho da Fazenda.

1 JUN 1662

16 39v Com a consulta sobre pertencer ao mesmo Conselho e não ao Desembargo do Paço o 
provimento dos ofícios que hão-de acompanhar ao sindicante que se envia ao Rio de Janeiro, e 
vai a cópia da carta que se acusa. Vem de fl. 35v.

16 JUN 1662

16 40v Sobre se não tomar conhecimento no Desembargo do Paço das dúvidas de precedência entre 
Luís Mendes de Elvas e Francisco de Miranda Henriques, e se remeterem ao mesmo Conselho 
todos os papéis tocantes a ela.

16 JUN 1662

16 41 Sobre a devassa que o desembargador Luís Salema de Carvalho tirou na Baía dos 
procedimentos de João Pais Floreão, e culpas que dela resultam.

19 JUN 1662

16 41v Sobre a devassa que o Dr. Luís Salema de Carvalho tirou na Baía de Belchior Álvares, que se 
passou ao Holandês.  

19 JUN 1662

16 41v Sobre o que escreve o provedor-mor da fazenda do Brasil acerca da nau inglesa "Maria 
Dourada" não querer pagar os quatro quintais de pólvora e chumbo de sua obrigação.

27 JUN 1662

16 42 Com a cópia da consulta sobre se remeter ao mesmo Conselho as cópias das ordens que se 
passaram acerca do levantamento do povo do Rio de Janeiro. Vem de fls. 24v.

8 JUL 1662

16 42 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca do desembargador Cristóvão de 
Burgos não querer pagar a vintena que lhe toca, para sustento da infantaria.

20 JUL 1662
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16 42v Sobre se remeter ao mesmo Conselho e petição que pelo Desembargo do Paço fez o 
desembargador Cristovão de Burgos, ouvidor-geral do crime da relação da Baía, acerca do 
acrescentamento do ordenado para homens que o acompanhem, e vai a cópia dos capítulos 
que se acusam.

20 JUL 1662

16 43 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca de se lhes conceder àquele povo 
que possa mudar ou impor o tributo do vinho e noutro qualquer género.

20 JUL 1662

16 43v Lembra-se a S. M. mande despachar as seis consultas de que vai incluso o rol, por a qualidade 
dos negócios sobre que são, pedir brevidade.

24 JUL 1662

16 43v Sobre o estado em que estão as contas que o desembargador Luís Salema de Carvalho tomou 
na Baía aos tesoureiros dos nativos e vintena, e devassas de alguns ministros, e convir tornar 
ao Brasil com um julgador e acabar as mesmas diligências, e vão as cópias dos papéis que se 
acusam.

27 JUL 1662

16 44v Sobre a dúvida que o conde presidente do mesmo Conselho tem a pôr visto no alvará incluso de 
D. Maria Micaela, religiosa no mosteiro de S. Bento, de licença para renunciar duas viagens de 
Moçambique.

3 AGO 1662

16 45 Sobre o que escrevem o governador do Brasil, Francisco Barreto, e o provedor-mor da fazenda, 
Lourenço de Brito Correia, acerca de uma nau inglesa, de que é capitão Nicolau Guerlant que, 
com carta de marca, foi a Pernambuco e à Baía, e fazendas que naqueles portos vendeu, e vai 
a petição que se acusa.

7 AGO 1662

16 46 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara de Pernambuco acerca de os moradores daquela 
capitania não serem obrigados a pagar pensões, redízimos e vintena, como os mais do Estado 
do Brasil.

17 AGO 1662

16 46 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca do agravo em favor de Belchior Vaz 
Ribeiro, que foi tesoureiro dos nativos do vinho e azeite de peixe, para não ser executado, pelo 
que ficou devendo, por não ser fazenda real, o que S. M. deve mandar declarar.

21 AGO 1662

16 47 Sobre se consultar o posto de mestre de campo do terço de Pernambuco, que vagou, por 
Francisco de Figueiroa, e vai a cópia da carta que se acusa.

29 AGO 1662

16 47 Sobre o que escreve Francisco Barreto, governador do Brasil, acerca da restituição do dinheiro 
da obra pia que os governadores, seus antecessores, tomaram por empréstimo, e vai o decreto 
que se acusa.

29 AGO 1662

16 47v Nomeação de pessoas para as duas companhias de infantaria que estão vagas na cidade de S. 
Luis do Maranhão e na capitania do Pará.

6 SET 1662

16 48v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou, por Félix Botelho de 
Lemos. 

9 SET 1662

16 49 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou,  por Cristóvão 
Coutinho.

9 SET 1662

16 49v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou, por Jorge Gomes. 9 SET 1662

16 50v Nomeação de pesoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou, por João Ribeiro Vila 
Franca.

9 SET 1662

16 51 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou por morte do capitão 9 SET 1662ç p p p q g p p
Bernardo de Aguirre.

16 51v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou por Sebastião de 
Araújo e Lima.

9 SET 1662

16 52 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que falta por prover no terço do mestre 
de campo Nicolau Aranha Pacheco.

9 SET 1662

16 52v Sobre se escusarem alguns postos de guerra que até agora se continuaram na Baía. 12 SET 1662
16 53 Nomeação de pessoas para o ofício de provedor da fazenda da capitania do Pará. 20 SET 1662
16 53v Sobre se dar satisfação à pretenção que os moradores da Baía têm de se lhes conceder licença 

para fundarem naquela cidade um mosteiro de freiras e vai a cópia da consulta que se acusa.
22 SET 1662

16 53v Sobre o pau cravo que há no Estado do Maranhão, e pessoa que, por sua conta, o quer mandar 
beneficiar e trazer a este reino, e vão as cópias dos capítulos do regimento dos governadords do 
mesmo Estado que se acusam.

26 SET 1662

16 54v Com o decreto e consulta da Junta dos Três Estados sobre a mercê que S. M. faz a João 
Aranha Malheiro do ofício de meirinho da relação da Baía para o casamento de suas filhas, e vai 
a cópia da consulta que se acusa.

3 OUT 1662

16 55 Sobre o que respondem os oficiais da câmara da Baía e das ilhas de Cabo-Verde e o 
governador delas acerca dos donativos para o dote da Sereníssima rainha da Grã-Bretanha e 
paz de Holanda, e vão as cartas que se acusam.

3 OUT 1662

16 55 Com a carta de Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, capitão-mor das naus da Índia, acerca 
das causas por que deixou de fazer viagem para o reino, estando já aprestado para ela.

3 OUT 1662

16 55 Dá-se  conta a S. M. da provisão passada a favor dos religiosos da Companhia da província do 
Brasil, sobre o grande privilégio que por ela lhes é, concedido para não pagarem direitos das 
fazendas que mandam, e lhes vai deste reino para suas casas, e vai a cópia que se acusam.

3 OUT 1662

16 55v Sobre tocar ao mesmo Conselho na forma de seu regimento mandar passar os despachos dos 
privilégios que se têm concedido à cidade de S. Paulo do reino de Angola, e vão as cópias dos 
capítulos que se acusam.

3 OUT 1662

16 55v Com o papel da resposta do procurador da fazenda acerca do benefício do pau cravo do 
Maranhão, e vai a consulta qu se acusa.

5 OUT 1662

16 56 Com os decretos de S. M. sobre se escrever ao governador e mais ministros do reino de Angola 
acerca da observância do contrato das rendas reais do mesmo reino, celebrado com Jerónimo 
Teixeira da Fonseca, e vão as cartas e papéis que se acusam.

3 OUT 1662

16 56v Nomeação de pessoas para a capitania da fortaleza de Santa Cruz da barra do Rio de Janeiro. 9 OUT 1662

16 57v Sobre o que escreve o governador do Maranhão, Rui Vaz de Siqueira acerca da restituição dos 
religiosos da Companhia a seus conventos.

11 OUT 1662
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16 58 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara de Paraíba acerca de serem isentos do vigário 
geral de Pernambuco e se nomear, para esta ocupação, o vigário da matriz da mesma capitania 
de Paraíba, e vão as cartas e papéis que se acusam.

12 OUT 1662

16 58 Sobre o que da Índia escreve o vedor-geral que foi da fazenda dela, Martim Velho Barreto, e 
tornam o decreto, consulta do Conselho da Fazenda e mais papéis que vieram remetidos.

14 OUT 1662

16 58v Sobre o que escreve o ouvidor-geral de Cabo-Verde acerca da residência que tirou ao 
governador Pêro Ferraz Barreto, e ordens que se devem passar para a boa administração da 
justiça, e vai o papel que se acusa.

19 OUT 1662

16 59 Com a carta do governador do Brasil Francisco Barreto acerca de se escrever ao clero e 
religiosos daquele Estado para que contribuam também com o donativo para o dote da 
Sereníssima rainha da Grã-Bretanha e paz da Holanda.

19 OUT 1662

16 59 Sobre o que avisa o capitão-mor de Paraíba acerca das obras da igreja matriz daquela capitania, 
e vai a consulta que se acusa. Livro 3º Místico, fl. 311.

23 OUT 1662

16 59v Sobre o que escreve o governador Francisco Barreto acerca da causa que teve para não dar 
posse a Paulo Machado de Vasconcelos da companhia de infantaria, em que foi provido na 
Baía.

30 OUT 1662

16 60 Sobre o que escreve o capitão de Cacheu, António da Fonseca de Ornelas, acerca do estado 
em que achou aquela praça, e pede seja socorrida com gente, armas e munições.

31 OUT 1662

16 60 Sobre as queixas que faz o governador de Cabo-Verde, Francisco de Figueiroa, dos oficiais da 
câmara, e outras pessoas, e sobre sua residência.

8 NOV 1662

16 61 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía e o governador Francisco Barreto acerca 
de se passar nova provisão em que se declare que desembargadores, clérigos e religiões 
paguem donativos e contribuições para o sustento da infantaria, e vai a cópia da provisão que se 
acusa.

10 NOV 1662

16 62v Sobre o que escrevem o governador do Brasil, Francisco Barreto, e o provedor-mor da fazenda 
Lourenço de Brito Correia acerca de os religiosos da Companhia não quererem pagar dízimos e 
contribuições das fazendas que possuem; e sobre o dinheiro que dois biscainhos lhes deixaram 
em depósito no Rio de Janeiro, e vai a cópia do papel que se acusa.

17 NOV 1662

16 64 Sobre a forma em que será conveniente remeter-se de Cacheu o dinheiro que S. M. manda vir 
do donativo pertencente à fazenda real.

21 NOV 1662

16 64v Sobre a represália que S. M. manda que se faça no dinheiro que dois biscainhos deixaram em 
confiança aos religiosos da Companhia no Rio de Janeiro.

23 NOV 1662

16 65 Com o decreto por que S. M. manda se passe provisão a António Roiz Mogadouro de licença 
para mandarr ao Brasil o navio mercador de Londres, e vai a cópia de outro decreto que se 
acusa.

29 NOV 1662

16 65 Este acrescento vem de fls. 64. 5 DEZ 1662
16 65 Dona Brites de Sousa pede licença para renunciar à feitoria de Dio na mesma intrância em que a 

tem, para com o procedido dela se recolher em religião.
14 DEZ 1662

16 65 Lembra-se a S. M. o quanto convém mandar tratar logo, pela via que toca, do apresto das 
embarcações que se devem enviar à Índia na monção de Março.

16 DEZ 1662
embarcações que se devem enviar à Índia na monção de Março.

16 65v Com as duas consultas inclusas sobre V. M. ser servido de que este Conselho lhe proponha 
sujeitos para os bispados do ultramar.

10 JAN 1663

16 65v Sobre o que escreveu João Fernandes Vieira, que foi governador de Angola, acerca de se 
escusar a ordinária de 2.000 cruzados, que cada ano se paga aos religiosos da Companhia, por 
possuirem muita fazenda naquele reino.

7 DEZ 1662

16 66 Sobre as ordens que S. M. manda que se passem por este Conselho ao Dr. Miguel Achioly de 
Fonseca em corroboração das que se têm passado por outros tribunais, e vão os papéis que se 
acusam. 

24 JAN 1663

16 67v Sobre a queixa que faz Diogo de Sousa de Meneses, ouvidor-geral do Maranhão, do governador 
daquele Estado o haver suspendido, e vai a consulta que se acusa.

24 JAN 1663

16 67v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de provedor da fazenda do Rio de Janeiro, e 
vai a consulta que se acusa.

21 JAN 1663

16 68 Sobre S. M. ser servido de que por ele (Conselho) se faça uma instrução dos negócios 
particulares, de que tem notícia, para o Dr. Miguel Achioly da Fonseca devassar deles no Brasil, 
e convir que o Conselho tenha notícia das ordens que se lhe derem pelo Tribunal do Paço, e vai 
a consulta que se acusa.

10 FEV 1663

16 68 Sobre se ordenar ao tesoureiro da Chancelaria faça fazer dois sacos de setim em que se 
remetam à Índia as vias de S. M.

28 FEV 1663

16 68v Sobre o que escreve o governador do Maranhão acerca da junta que fez para os preços dos 
escravos e varas de algodão.

30 JAN 1663

16 68v Sobre S. M. mandar ordenar que pelo tribunal de Desembargo do Paço se lhe consultem para 
os lugares de desembargadores que estão vagos na relação de Goa, e pela Mesa da 
Consciência  para as dignidades de deão da sé de Goa e administrador de Moçambique.

22 FEV 1663

16 69 Sobre o inconveniente que se segue ao serviço de S. M. de se tirar um oficial da secretaria do 
mesmo Conselho para assistir na Mesa da Consciência com o secretário Manos (ou  Marcos?) 
Roiz Tinoco, e vai a cópia da consulta que se acusa.

10 JAN 1663

16 69v Nomeação de pessoas para a capitania de duas companhias de infantaria que estão vagas no 
Rio de Janeiro.

13 MAR 1663

16 70v Esta consulta vem de fls. 68 sobre o que escreve o governador do Maranhão acerca da junta 
que se fez para os preços dos escravos e varas de algodão.

13 MAR 1663

16 70v Satisfaz-se ao que S.M. manda pelo seu decreto de 16 do presente, e ao que contém o 
memorial incluso, que aqui se deu em nome de Inácio de Sarmento de Carvalho, e vai a cópia 
da consulta que se acusa.

24 MAR 1663

16 71 Com os regimentos dos capitães André Pereira dos Reis e António de Carvalho, que na 
presente monção vão para a Índia.

24 MAR 1663

16 71 Sobre as peças que se devem tirar do reino de Angola para pagamento dos Holandeses, e vai a 
consulta do Conselho da Fazenda e papéis que se acusam.

5 ABR 1663
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16 71v O governador de Angola, André Vidal de Negreiros, dá conta do falecimento do ouvidor e auditor-
geral Santos de Sousa Galhardo, e dos sujeitos que nomeou nos cargos que ele ocupava.

5 ABR 1663

16 71v Sobre a forma em que se hão-de conservar os mais dos engenhos que puder ser na Baía de 
Todos os Santos e seu recôncavo, e vai o papel que se acusa.

6 ABR 1663

16 72v Sobre o que escrevem o governador, ouvidor-geral e oficiais da câmara do reino de Angola 
acerca dos direitos velhos e novos que nesta corte decretou Jerónimo Teixeira da Fonseca.

5 ABR 1663

16 73 Sobre o que se oferece em razão do decreto por que S. M. manda passar o despacho 
necessário para Álvaro de Azevedo Barreto haver pagamento no Brasil do soldo que venceu n 
fortaleza de S. Antóno da Barra.

12 ABR 1663

16 73v Sobre as queixas que os moradores do Maranhão fazem dos padres da Companhia, e eles dos 
mesmos moradores, e vão os papéis que se acusam.

28 ABR 1663

16 74v Com os papéis das queixas que os moradores de Massangano fazem do governador João 
Fernandes Vieira, e se deverem remeter ao Dr. Jorge da Silva Mascarenhas para devassar 
delas.

2 MAI 1663

16 75 Sobre se definir a consulta que pelo mesmo Conselho se fez a S. M. acerca dos oficiais da 
câmara da vila de Olinda pretenderem que o governo do Recife se mude para a dita vila, e se 
remeter ao mesmo Conselho o tratado de paz com a Holanda.

16 MAI 1663

16 75 Sobre o alvará de licença que pelo Conselho da Fazenda se passou a Abraão Jacob para 
mandar ao Brasil uma nau inglesa.

17 ABR 1663

16 75v Sobre S. M. mandar ordenar que, pela via a que toca, se passe o despacho para aos ministros 
deste Conselho se pagarem as propinas das luminárias que puseram pela vitória do Alentejo.

18 JUN 1663

16 75v Sobre o que escreve o governador Pêro de Melo acerca de se enviar ao Rio de Janeiro a maior 
quantidade de sal que puder ser.

6 JUL 1663

16 76 Sobre o que escreve o governador Pêro de Melo acerca de ficar já corrente o papel selado, e se 
lhe ordenar a forma em que deve remeter o dinheiro procedido dele.

6 JUL 1663

16 76 Sobre os açúcares que o governador de Pernambuco, Francisco de Brito Freire, remeteu para o 
procedido dele remeterem em fazenda para fardas da infantaria, e vão as cartas e carregação 
que se acusam.

17 JUL 1663

16 76v Sobre as peças de artilharia, morteiros, balas, palanquetas, colheres e carretas que enviou o 
governador de Pernambuco, Francisco de Brito Freire, e vão inclusas a sua carta e a do 
almoxarife da fazenda real.

19 ABR 1663

16 76v Sobre o que escreveu a S. M. o general da armada da Companhia Geral, Francisco Freire de 
Andrada, preso na torre de S. Gião.

21 JUL 1663

16 77V Sobre se haver de extinguir o ofício de guarda-mor da barra da Baía, e grandes salários que leva 
o secretário Bernardo Vieira Ravasco.

23 JUL 1663

16 78 Sobre o que escreve Matias de Albuquerque Maranhão acerca da prisão que o governador 
Francisco Barreto lhe mandou fazer, pelos ofíciais da câmara, por não dar posse da capitania-
mor de Paraíba a João do Rego Barros.

27 JUL 1663

16 78v Sobre o que escreve o governador do Rio de Janeiro, Pêro de Melo, acerca do prejuízo que se 28 AGO 1663q g , , p j q
segue de se não castigarem no Estado do Brasil os crimes que comete a gente das frotas da 
Companhia Geral, e vai a cópia do capítulo que se acusa.

16 79 Sobre o que escreve o governador do Rio de Janeiro acerca da contribuição do clero e religiões 
para o dote da Sereníssima rainha da Grã-Bretanha, e paz da Holanda, e vai a cópia que se 
acusa.

3 AGO 1663

16 79 Lembra-se a S. M. seja servido mandar definir a consulta que se fez pelo mesmo Conselho 
sobre se haver de remeter a ele o tratado de paz da Holanda com este reino e suas conquistas e 
outras partes.

7 AGO 1663

16 79v Sobre o que avisa o governador do Rio de Janeiro, Pêro de Melo, que é necessário, para a 
cobrança dos 2% que os moradores daquela capitania impuseram por entrada nas fazendas 
para o dote da Senhora rainha da Grã-Bretanha e paz de Holanda.

17 AGO 1663

16 80 Sobre a pretensão que tem os moradores de Pernambuco de não serem obrigados a pagar 
pentes, (?) redízimos e vintenas, e vai a consulta que se acusa.

21 AGO 1663

16 80 Sobre a condição com que o governador do Rio de Janeiro, Pêro de Melo, avisa que achou 
rematados os dízimos daquela capitania.

20 AGO 1663

16 80v Sobre o que resultou da proposta que António Galvão, governador de Cabo-Verde, fez aos 
oficiais da câmara e moradores daquela ilha para a contribuição do dote da Sereníssima rainha 
da Grã-Bretanha e paz da Holanda, e vão os papéis que se acusam.

22 AGO 1663

16 81 Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde, António Galvão, acerca do estado em que 
achou aquela ilha, e falta de munições, artilharia e outras coisas para sua defesa.

22 AGO 1663

16 81 Sobre as devassas que tirou o ouvidor de Pernambuco de alguns descaminhos que houve na 
fazenda da Companhia Geral e se haverem de remeter ao juiz conservador da mesma 
Companhia.

27 AGO 1663

16 81v Sobre S. M. ser servido de mandar resolver as consultas de nomeações para as companhias 
que estão vagas na praça da Baía.

29 AGO 1663

16 81v Sobre o que escreve o administrador da jurisdição eclesiástica da capitania do Rio de Janeiro 
acerca da alterntiva dos testamentos.

29 AGO 1663

16 82 Sobre o alvitre da nova fábrica para moer engenhos no Brasil, e vão as cartas e papel que se 
acuam.

30 AGO 1663

16 82v Sobre se não impedir nas capitanias da Baía, Pernambuco, Ilheus e Rio de Janeiro o corte do 
pau brasil, que está concedido à Companhia do Comércio, e vai a consulta que se acusa.

1 SET 1663

16 82v Satisfaz-se ao que S. M. manda sobre a consulta que a Junta do Comércio Geral lhe fez para se 
lhe remeter a devassa que o ouvidor de Pernambuco tirou de alguns descaminhos da fazenda 
que lhe pertence, e vai a consulta que se acusa.

1 SET 1663

16 83 Sobre S. M. ser servido conceder-lhe (ao Conselho) alguma mercê de dinheiro para as 
despesas que ordinàriamente há nele, e vão a consulta e cópias da carta que se acusam.

3 SET 1663
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16 83 Sobre S. M. ser servido conceder-lhe (ao Conselho Ultramarino) alguma mercê de dinheiro para 
as despesas que ordinàriamente há nele, e vão as consultas e cópia da carta que se acusam.

3 SET 1663

16 83v Sobre o papel que deu o procurador da Baía acerca da pretensão que têm aqueles moradores 
para S. M. lhes conceder licença para fundarem naquela cidade um convento de religiosas, e 
vão as cópias da consulta que se acusam.

4 SET 1663

16 85 Sobre o que escreve Pêro da Silva, Governador de S. Tomé acerca dos procedimentos do 
ouvidor daquela ilha, Matias de Almeida, e devassa que deles mandou tirar.

6 SET 1663

16 85v Sobre o sequestro que o governador do Rio de Janeiro, Pêro de Melo, avisa que mandou fazer 
em um pataxo que fez o seu capitão Duarte de Ibal, e autos que o dito governador enviou.

6 SET 1663

16 86 Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde acerca das diferenças que havia entre 
aqueles moradores e o governador Francisco de Figueiroa, em razão do acompanhamento da 
bandeira da cidade, e queixa que se fez do ouvidor Manuel da Costa da Palma.

6 SET 1663

16 86v Sobre se acudir à ilha de S. Tomé com sujeitos que ocupem os lugares que estão vagos na sé 
daquela ilha.

12 SET 1663

16 87 Sobre o que escreve António de Coutinho Carneiro acerca da morte atroz que na cidade da Baía 
se deu ao capitão António de Freitas Melo, e vai a cópia da carta que se acusa.

12 SET 1663

16 87v Esta consulta vem de fls. 81v. 19 SET 1663
16 87v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca de se lhes passar provisão para 

não serem executados aqueles moradores nas fábricas dos engenhos, mas só no rendimento 
deles.

26 SET 1663

16 88 Sobre a licença que pede Jerónimo Nunes da Costa, agente em Holanda, para poder mandar 
navegar para ela, de Pernambuco o pau brasil, e raízes que naquela capitania ficaram à 
Companhia dos Bretes.

1 OUT 1663

16 89 Sobre o que avisa Francisco de Brito Freire, governador de Pernambuco, em razão dos terços 
que levantou de auxiliares em todas aquelas capitanias.

27 SET 1663

16 89v Sobre a baixa que têm tido os panos libongos, moeda corrente do reino de Angola, de que avisa 
o governador André Vidal de Negreiros, e do modo com que se poderá remediar.

5 OUT 1663

16 90 Nomeação de pessoas para a capitania do Carapá do Maranhão. 5 OUT 1663
16 90v Sobre o que escreve o ouvidor-geral das ilhas de Cabo-Verde acerca dos sequestros que estão 

feitos nos bens de Manuel Roiz Salgado e Manuel Dias Quatrim, capitães que foram da capitania 
de Cacheu.

3 OUT 1663

16 91 O ouvidor-geral das ilhas de Cabo-Verde dá conta da causa por que fica  parada a residência 
que se lhe mandou tirar do governador Francisco de Figueiroa.

3 OUT 1663

16 91 Sobre o recordo que o Conselho faz para o governo de Angola. 28 SET 1663
16 91 Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde acerca do dinheiro que enviou àquela ilha o 

capitão de Cacheu, tocante aos donativos da Índia.
9 OUT 1663

16 91v Sobre o posto de tenente do mestre de campo geral que S. M. manda se crie no reino de 
Angola.

15 OUT 1663
g

16 92 Esta consulta vem de fls. 83. 12 OUT 1663
16 92v Sobre o papel que deu a S. M. o provincial da Companhia de Jesus acerca da administração dos 

índios do Maranhão, e vai a consulta que se acusa.
10 SET 1663

16 93 Satisfaz-se ao que S. M. manda sobre o provimento da capitania de Benguela, em Angola. 22 OUT 1663

16 93v Com os papéis e carta do governador do reino de Angola, provedor, feitor e oficiais da câmara 
sobre o contrato daquele reino, e vai a cópia da consulta que se acusa.

22 OUT 1663

16 94 Satisfaz-se ao que o secretário de Estado ordenou, da parte de S. M. sobre o reino de Angola. 1 OUT 1663

16 95 Nomeação de sujeitos para a capitania da companhia de infantaria que há-de ir de socorro ao 
reino de Angola.

10 OUT 1663

16 96 Sobre o que avisa António Galvão em razão do que resultou de uma inquirição que mandou tirar 
contra António da Fonseca de Ornelas, capitão de Cacheu.

23 OUT 1663

16 96 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara de Paraíba, em razão de João Fernandes Vieira 
não querer pagar as contribuições que lhe tocam, para sustento da infantaria, como pagam os 
mais.

26 OUT 1663

16 96v Sobre o que escreve o governado do Brasil, Francisco Barreto, acerca da morte do tenente João 
de Matos, e o chanceler favorecer a seu sobrinho Jorge Seco, culpado nela.

30 OUT 1663

16 96v Nomeação de pessoas para o posto de tenente geral do reino de Angola e capitães entertenidos 
(?), e vai a consulta que se acusa.

30 OUT 1663

16 97 Sobre o que responde o governador do Brasil Francisco Barreto acerca da reforma que se 
pretende fazer na capitania de Pernambuco, e vão as consultas e papéis que se acusam.

7 NOV 1663

16 98 Nomeação de pessoas para capitão das capitanias de S.Vicente, S. Paulo e Santa Ana, no 
Estado do Brasil.

20 NOV 1663

16 98v Sobre as razões e causas que o conde vice-rei do Brasil teve para não dar execução à reforma 
dos dois tenentes gerais, seus ajudantes, capelães e furriéis dos terços do presídio da praça da 
Baía.

23 NOV 1663

16 99 Sobre a resolução que S. M. foi servido tomar na consulta inclusa que trata da reforma que se 
deve fazer no presídio de Pernambuco, e tornam os mesmos papéis e listas.

22 NOV 1663

16 99v Sobre o que avisa o governador de Cabo-Verde, António Galvão, acerca da informação que se 
lhe pediu das obras das igrejas daquela ilha, Cacheu, e sua fortificação, e sobre a proibição do 
comércio com os ingleses.

14 OUT 1663

16 100 Nomeação de pessoas para serventia do ofício de tesoureiro geral da Baía de Todos-os-Santos. 7 DEZ 1663

16 100v Nomeação de pessoas para o ofício de contador e distribuidor do reino de Angola. 14 DEZ 1663
16 101 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da artilharia da capitania do Rio de Janeiro. 14 DEZ 1663

16 101v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca de se não conceder licença para se 
fabricarem de novo engenhos, e vai a consulta que se acusa.

20 DEZ 1663

03-11-2013 AMB - MLS - JSM P. 55 / 97



FUNDO CONSELHO ULTRAMARINO

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO

SUMÁRIOS DAS CONSULTAS MISTAS AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, COD. 13 - 18

Códice Fls. Dia Mês Ano

16 102 Sobre o que escreve o mestre de campo Nicolau Aranha Pacheco acerca dos procedimentos do 
sargento-mor Sebastião de Araújo, e vai a consulta que se acusa.

20 DEZ 1663

16 102 Réplica do capitão Pêro Godinho Rosado. 23 DEZ 1663
16 102v Nomeação de pessoas para a capitania do Espírito Santo. 19 JAN 1664
16 102v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de provedor da fazenda de Pernambuco. 31 JAN 1664
16 103 Sobre o que responde o governador do Maranhão acerca da extinção dos molinetes. 28 JAN 1664
16 103v Sobre a pretensão que têm os moradores da Baía de fundarem naquela cidade um mosteiro de 

freiras, e vai a consulta que se acusa.
7 FEV 1664

16 104 Sobre o que escreve o conde vice-rei do Brasil acerca da pretensão que tem de prover os 
oficiais daquele Estado, e vai a cópia da provisão que se acusa.

5 FEV 1664

16 104v O conde vice-rei do Brasil  dá conta da junta que fez dos oficiais da câmara e pessoas do povo, 
sobre a mudança do tributo do vinho, e do que nela se assentou, e vai a cópia que se acusa.        

6 FEV 1664

16 105v Sobre se haver de largar o estanco do sal do Brasil aos oficiais da câmara da Baía, por tempo 
de 6 anos.

8 FEV 1664

16 106v Sobre o papel que ofereceu o procurador da Baía de Todos-os-Santos acerca de se haver de 
fundir moeda no Estado do Brasil.

8 FEV 1664

16 108v Sobre o valor que na Baía se deu às patacas e às moedas de 300 reis, e pedir à câmara que 
haja naquela cidade Casa da Moeda de cobre, e vai a consulta que se acusa.

14 FEV 1664

16 109 Satisfaz-se ao decreto por que S. M. manda que se lhe nomeem pessoas para capitão-mor e 
capitães de viagem das embarcações que neste ano hão-de ir à Índia, na monção de Março

19 FEV 1664

16 109 Nomeação de pessoas para a capitania-mor de Benguela, no reino de Angola. 1 MAR 1664
16 110v Nomeação de pessoas para o cargo de patrão-mor da Baía de Todos-os-Santos. 2 MAR 1664
16 111 Nomeação de pessoas para capitão do segundo navio que na presente monção há-de ir à Índia. 10 MAR 1664

16 111 Sobre a derrota que devem seguir as embarcações da Índia, tanto que dobrarem o Cabo da Boa 
Esperança,

7 MAR 1664

16 111v Com a cópia da carta que escreveu o Marquês de Nisa, Francisco Vieira de Figueiredo, estante 
no reino de Macassá.

27 MAR 1664

16 111v Nomeação de pessoas para a capitania-mor do Pará. 23 ABR 1664
16 112 Sobre o que se tem passado no negócio de Vicente Coelho Henriaues, e vão os papéis que se 

acusam.
28 ABR 1664

16 113 Nomeação de pessoas para o governo do Maranhão. 12 MAI 1664
16 114 Nomeação de pessoas para o governo do Rio de Janeiro. 12 MAI 1664
16 114v Sobre André Vidal de Negreiros ter acabado o triénio por que foi provido no governo de Angola, 

e vai a consulta que se acusa.
13 MAI 1664

16 115 Nomeação de pessoas para o governo da ilha de S.Tomé. 16 MAI 1664
16 116v Dá-se conta a S. M. como o desembargador Pedro Álvares Seco, sendo chamado ao Conselho 

da parte do dito Senhor, não quis vir a ele.
23 MAI 1664

16 117 Nomeação de pessoas para a capitania de Cacheu. 4 JUN 1664
16 119 Sobre o que avisa o governador do Rio de Janeiro, Pêro de Melo, acerca do sequestro que se 7 JUN 1664q g , , q q

lhe mandou fazer em 120.000$000 que se cobraram naquela praça aos Holandeses que nela 
comerciaram contra as ordens de S. M.

16 119 Sobre o que escreve o vice-rei do Brasil acerca das diferenças que teve com os 
desembargadores da Relação pelos provimentos que fez de médico e cirurgião dela.

6 JUN 1664

16 119v Sobre o que escreve o conde vice-rei do Brasil acerca da pretensão que tem de prover os 
postos de guerra e ofícios políticos daquele Estado, e outros particulares, e vão as consultas e 
cópias que se acusam.

9 JUN 1664

16 121 Sobre o que escreve o conde de Óbidos, vice-rei do Brasil, acerca do estado em que achou o 
donativo do dote da Senhora Rainha da Grã-Bretanha, e paz da Holanda, opresão que causa ao 
povo a Relação, e se lhe concedam os 12 foros e hábitos dos vice-reis da Índia.

10 JUN 1664

16 122 Sobre o que escreve o governador André Vidal de Negreiros acerca da naveta da Índia que de 
Moçambique arribara àquele porto, e vão inclusos os papéis que se acusam.

14 JUN 1664

16 122 O governador Pêro de Melo dá conta de um navio que de Buenos-Aires derrotou, carregado de 
negros, à capitania do Rio de Janeiro, e vai incluso o auto que mandou fazer.

14 JUN 1664

16 122 Nomeação de pessoas para a sargentia-mor do Maranhão. 14 JUN 1664
16 122v Sobre se conceder a igreja de Nossa Senhora do Desterro, da Baía, para se fundar naquele sítio 

o mosteiro das religiosas da mesma cidade.
18 JUL 1664

16 124 Com o decreto por que S. M. manda que este Conselho expeça o despacho necessário para o 
Doutor Fernão da Maia Furtado vencer as propinas de desembargador da Relação do Brasil, e 
vão as cópias das consultas e capítulos do regimento que se acusam.

20 JUN 1664

16 124 Sobre 2 navios que ora vieram do Brasil, um sem licença e outro com ela, para que o Conselho 
da Fazenda providencie, e vão as provisões que se acusam.

2 JUN 1664

16 124v Nomeação de pessoas para o cargo de feitor do reino de Angola. 5 JUL 1664
16 125 Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da ouvidoria-geral do crime da Relação do 

Brasil.
8 JUL 1664

16 125v Sobre o que se escreveu de Angola acerca dos procedimentos dos religiosos estrangeiros que 
assistem naquele reino, e vão o decreto e papéis que se acusam.

21 JUL 1664

16 126 Nomeação de pessoas para as duas companhias de infantaria que na Baía estão vagas, por 
ausência dos capitães António de Alemão (?) e Francisco de Brac. (?). 

1 AGO 1664

16 127 Sobre se limitar a Francisco de Eça o posto que há-de servir de tenente geral do reino de 
Angola, e vão as consultas que se acusam.

11 AGO 1664

16 127v Sobre os navios que sairem do porto de Angola com escravos, ser examinada a arqueação 
deles por duas pessoas, uma posta pela câmara e outra pelo provedor da fazenda, para se 
saber o porte deles, e a carga que podem levar.

12 AGO 1664

16 128 Esta consulta vem de fls. 122, sobre o que o governador Pêro de Melo escreve acerca de um 
navio que de Buenos-Aires derrotou, caregado de negros, à capitania do Rio de Janeiro, e vai 
incluso o auto que mandou fazer.

18 AGO 1664
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16 128v Sobre o papel que deu o procurador da câmara da Baía acerca de se conceder aos novos 
contratadores que arrendarem o contrato dos donativos dos vinhos que possam mandar cada 
ano 3 navios à ilha da Madeira, carregados de açúcar, fora do comboio da Companhia-Geral.

29 AGO 1664

16 129 Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde acerca da causa por que não remeteu o 
dinheiro dos donativos.

10 SET 1664

16 129 Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde acerca de 6.000 cruzados que os moradores 
daquela ilha ofereceram em lugar de 200 cavalos que prometeram para a fronteira.

12 SET 1664

16 129v O ogovernador de Cabo-Verde, António Glavão, dá conta da forma em que se houve com 6 
navios franceses que foram ancorar na vila da Praia.

13 SET 1664

16 130 O governador de Cabo-Verde dá conta da falta que há naquela ilha de artilharia e mais 
apetrechos de guerra, e da miséria em que se acha, por falta de navios de registos.

17 SET 1664

16 130 Sobre S. M. nomear fiscal que em lugar do Doutor Luís Fernandes Teixeira veja e responda aos 
papéis dos pretendentes.

17 SET 1664

16 130v Sobre as propinas que se devem pagar no Brasil aos oficiais e porteiros do mesmo Conselho. 17 SET 1664

16 130v Sobre os capítulos que se remeteram ao juiz da Mina e Índia, dos procedimentos do governador 
do Maranhão, Rui Vaz da Figueira.

22 SET 1664

16 131 Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde acerca do sítio da Vila da Praia. 23 SET 1664
16 131 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor do reino de Angola. 25 SET 1664
16 132v O governador António Galvão dá conta da mostra que mandou passar à gente de guerra, e 

pede arcabuzes para os soldados desarmados.
24 SET 1664

16 133 O govenador António Galvão dá conta de alguns religiosos, vassalos de El-Rei de Castela, que 
andam nos Rios da Guiné.

24 SET 1664

16 133 Sobre não haver outro provido no ofício de provedor da fazenda, e mais anexos da capitania de 
Paraíba, além de Manuel Queiroz Sequeira.

4 OUT 1664

16 133v Sobre o que escreve o governador António Galvão acerca da fortificação da praça de Cacheu, e 
vai a planta que se acusa.

15 OUT 1664

16 133v Sobre o que escreve o ouvidor-eral de Cabo-Verde, Manuel da Costa Palma, acerca da devassa 
que se lhe mandou tirar dos procedimentos de Antónioda da Fonseca de Ornelas, capitão de 
Cacheu, e causa por que o não fez.

6 OUT 1664

16 134v Lembra-se a S. M. que convirá mandar-se tratar, pela via a que toca, do apresto das 
embarcações que se devem enviar à Índia na monção de Março.

20 OUT 1664

16 134V Sobre o que pretende o procurador da Baía acerca de se nomear 8.000 cruzados de renda de 
dote ao mosteiro de religiosas que se concedeu (?) naquela cidade.

31 OUT 1664

16 135 Sobre a licença que o conde vice-rei do Brasil concedeu a um navio, e queixa que dele fez a 
Companhia Geral do Comércio.

4 NOV 1664

16 135v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara de Angola acerca do bom governo dela, para 
conservação de seus moradores.

15 NOV 1664

16 137 O conde vice-rei do Brasil dá conta de como, a instância dos oiciais da câmara da Baía, proveu 
no ofício de escrivão que há-de escrever nas contas que se hão-de tomar aos tesoureiros das 

25 NOV 1664
q q

contribuições e donativos a Pascoal Teixeira Pinto.
16 137v Sobre o que escrevem o governador e ouvidor-geral das ilhas de CaboVerde acerca dos 

procedimentos de Domingos Roiz Viegas e de seu irmão Bernardo Monteiro, de que remeteram 
outros papéis.

20 NOV 1664

16 138v Sobre o que escreveu o conde vice-rei do Brasil acerca do socorro que enviou a Angola, e vai a 
certidão que se acusa.

24 NOV 1664

16 139 O conde vice-rei do Brasil dá conta dos postos militares que tem provido e em que sujeitos, para 
os quais pede confirmação.

22 NOV 1664

16 139 Sobre o que escreve o conde de Óbidos acerca do corte do pau brasil que pertence à 
Companhia Geral.

22 NOV 1664

16 139v Sobre a dúvida que o provedor-mor da fazenda do Brasil pôs ao pagamento do meio soldo do 
mestre de campo João de Araújo, aposentado.

26 NOV 1664

16 140 Sobre o que escreve  o conde vice-rei do Brasil em razão de não haver efeitos com que se 
acuda às fortificações de Paraíba.

24 NOV 1664

16 140 Sobre se acudir à praça de Cacheu com gente, armas, pólvora e balas. 26 NOV 1664
16 140v O governador da ilha de S.Tomé dá conta do estado em que se acham as coisas da Mina e 

necessidde que tem de munições.
27 NOV 1664

16 141 Sobre o que avisa o governador de Pernambuco em razão do socorro de 200 homens que 
enviou a Angola.

28 NOV 1664

16 141 Sobre as armas, pólvora e munições que o almoxarifado de Pernambuco entregou, por 
empréstimo, aos administradores da Companhia Geral de Comércio, residentes naquela 
capitania, e vai o papel que se acusa.

3 DEZ 1664

16 141v Sobre o que escrevem os oficiais da câmara de Pernambuco e almoxarife acerca do açúcar e 
tabaco que mandam por conta do dote da Sra. Rainha da Grã-Bretanha e paz de Holanda.

4 DEZ 1664

16 141v Sobre alguns particulares tocantes à fazenda real, de que dá conta Afonso Cosme Coelho, 
preso na cadeia da Baía.

3 DEZ 1664

16 142 O almoxarife da fazenda real da capitania de Pernambuco dá conta do que importou o cunho da 
moeda de prata e ouro que nela se cunhou.

5 DEZ 1664

16 142 Sobre S. M. lhe mandar nomear um ordenado para o oficial, de que necessita para o expediente 
dos negócios, em lugar do que se lhe tirou, e vão as consultas que se acusam.

10 DEZ 1664

16 142v Sobre a notícia que há, de o Desembargo do Paço o querer perturbar de sua jurisdição, com 
alguma consulta de que pede se lhe devolva, antes de S. M. tomar alguma resolução.

17 DEZ 1664

16 143 Sobre S. M. mandar que se pague aos ministros dele a sua propina de especiaria que tem na 
Casa da Índia.

19 DEZ 1664

16 143 Nomeação de pessoas para a capitania-mor de Sergipe de EL-Rei por tempo de 3 anos. 21 DEZ 1664
16 144v Nomeação de pessoas para a fortaleza de Santa Cruz da Barra do Rio de Janeiro. 23 DEZ 1664
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16 145 Sobre o que escreve o governador Pêro de Melo acerca das fortificações da praça do Rio de 
Janeiro.

7 JAN 1665

16 145v O govenador do Rio de Janeiro Pêro de Melo dá conta do grande dano que resulta àquela 
capitania em se não conceder, aos contratadores dos dízimos, licença para poderem mandar 
navios fora do corpo da armada, à ilha da Madeira, e vai a consulta que se acusa.

15 DEZ 1664

16 146 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca do pouco que rende o papel selado, 
e muita moléstia que causa aos vassalos.

26 DEZ 1664

16 146 Sobre as queixas que fazem do Conde vice-rei do Brasil o chanceler da Relação e o 
desembargador Manuel de Almeida Peixoto.

7 JAN 1665

16 147 Sobre o que escrevem os governadores de Pernambuco e Rio de Janeiro, oficiais das câmaras 
das mesmas capitanias e da Baía, acerca do donativo que se lhes lançou para o dote da Sra. 
Rainha da Grã-Bretanha e paz de Holanda, e vão as cartas e papéis que se acusam

24 JAN 1665

16 148 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da capitania do Pará. 28 JAN 1665
16 148v Nomeação de pessoas para o cargo de alcaide-mor da cidade de S. Salvador da Baía. 29 JAN 1665
16 149 Sobre se saber as embarcações que este ano hão-de passar à Índia, para se tratar do 

pvrovimento de capitão-mor e capitães das naus de viagem.
29 JAN 1665

16 149 Réplica de António Barbosa Lobo. 31 JAN 1665
16 149v Sobre as dúvidas que se ofereceram a se passar carta a Manuel Coelho do ofício de escrivão da 

alfândega e almoxarife da capitania de Pernambuco.
6 FEV 1665

16 150 Nomeação de pessoas para capitão-mor e menor das embarcações que nesta monção hão-de 
passar à Índia.

26 MAR 1665

16 150 Sobre o que escreveu Rui de Moura Teles ao secretário deste Conselho sobre a viagem do 
capitão-mor das naus deste ano.

27 MAR 1665

16 150v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou, por Damião de 
Lançóis (?).

20 ABR 1665

16 151 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de tabelião do processo judicial e notas do Rio 
de Janeiro.

27 ABR 1665

16 152 Nomeação de pessoas para o ofício de meirinho da correição da vila de Olinda, capitania de 
Pernambuco.

24 ABR 1665

16 153 Sobre as dúvidas que houve entre o cabido e câmara da Baía acerca do lugar em que há-de ir a 
bandeira da cidade na procissão de Corpus Christi.

2 MAI 1665

16 153 Sobre o que escreve o provedor da fazenda do Rio de Janeiro aceca das contas do almoxarife 
Manuel Ferreira do Vale.

4 MAI 1665

16 153v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de provedor da fazenda da capitania do 
Espírito Santo.

2 MAI 1665

16 154 Com os papéis inclusos contra Francisco de Brito Freire, que se remetem a S. M. 5 MAI 1665
16 154v O governador de Angola dá conta da guerra que mandou dar a D. Francisco Joanes e da causa 

que para isso precedeu.
6 MAI 1665

16 155 Sobre o decreto por que S. M. manda se lhe proponham pessoas para o governo de 
Pernambuco.

9 MAI 1665

16 155v Sobre a residência que o ouvidor de Cabo-Verde Manuel da Costa Palma tirou do governador 11 MAI 1665q g
Francisco de Figueiroa.

16 156v Sobre as declarações que pede o procurador do Estado do Maranhão, na lei que se passou no 
ano de 1663, e vai a cópia do que se acusa.

19 MAI 1665

16 158v Sobre o que avisa o governador de Angola, André Vidal de Negreiros, acerca do aviso que teve 
da armada de Castela, que ia àquele reino.

20 MAI 1665

16 159 Sobre a devassa que tirou o ouvidor geral das ilhas de Cabo-Verde dos oficiais da fazenda 
delas,

19 FEV 1665

16 159v Sobre S. M. ser servido nomear juiz à residência que o ouvidor-geral de Angola tirou do 
governador João Ferandes Vieira, e vai o papel que se acusa.

27 MAI 1665

16 160 Sobre a queixa que fazem os moradores do reino de Angola dos descaminhos que há nele nos 
muitos tributos que levam os oficiais da fazenda aos navios e peças que despacham os 
forasteiros e mercadores.

28 MAI 1665

16 160v Sobre o que escreve o conde vice-rei do Brasil acerca da provisão que se passou ao 
Desembargador Fernão da Maia Furtado para se lhe pagar naquele Estado a aposentadoria do 
mesmo cargo.

2 MAI 1665

16 160v Sobre o que escreve António de Couros Carneiro acerca das insolências que faz o gentio 
bárbaro no Brasil aos moradores das vilas do Cairu (?), Boypena (?) e outras, e vão as consultas 
que se acusam.

3 JUN 1665

16 161 Nomeação de pessoas para o cargo de capitão-mor da capitania de Paraíba. 8 JUN 1665
16 163v Com a carta, por que o governador de Cabo-Verde, António Galvão, dá conta de como remete 

neste navio 4.000 cruzados, procedidos da contribuição que aqueles moradores ofereceram 
pelos 200 cavalos.

20 JUN 1665

16 163v Sobre as diligências que se devem encarregar ao ouvidor que está despachado para o 
Maranhão.

19 JUN 1665

16 164 Com as catas inclusas da câmara e povo das ilhas de Cabo-Verde sobre o procedimento do 
governador António Galvão, em que pedem se lhe prorrogue seu triénio.

18 JUN 1665

16 164 Sobre a informação que se pediu ao conde vice-reis do Brasil acerca dos terços de infantaria da 
ordenança e companhia de cavalos, que formou em Pernambuco o governador Francisco de 
Brito Freire, e vai a carta que se acusa.

1 JUL 1665

16 164v Sobre o procedimento do conde vice-rei do Brasil e convir muito enviar-se-lhe sucessor. 8 JUL 1665
16 165 Sobre o que escreve o ouvidor-geral de Cabo-Verde acerca do tombo que pelo juízo da Coroa 

se lhe mandou fazer das propriedades pertencentes ao morgado dos Mosquitos.
8 JUL 1665

16 165 Sobre o que escreve o governador de Pernambuco acerca das dúvidas que teve com o conde 
vice-rei do Brasil, em razão dos provimentos que fez naquel capitania, e vão os papéis que se 
acusam.

16 JUL 1665

16 165v O governador Anfré Vidal de Negreiros dá conta das dúvidas que entre ele, vigário-geral, e 
provedor das fazendas dos defuntos e ausentes se moveram sobre o provimento do mesmo 
ofício.

17 JUL 1665
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16 166 Sobre o que escreve o governador de Angola, André Vidal de Negreiros, acerca das dúvidas 
que o ouvidor-geral daquele reino teve com o tenente geral  Francisco Marinho de Eça.

21 JUL 1665

16 166v Sobre se nomear juiz à devassa que o ouvidor-geral de Cabo-Verde tirou dos procedimentos de 
António da Fonseca de Ornelas, capitão de Cacheu.

23 JUL 1665

16 166V Sobre o provimento que o Conde de Óbidos fez em um criado seu dos ofícios de provedor-mor 
da fazenda do Brasil e provedor da alfândega da Baía.

23 JUL 1665

16 167 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor das ilhas de Cabo-Verde. 23 JUL 1665
16 167v Sobre S. M. mandar ordenar ao Desembargo do Paço remeta a este Conselho os papéis por 

que se concedeu aos moradores do presídio de Massangano que aquela terra se criasse vila.
23 JUL 1665

16 168 O governador de Pernambuco dá conta das causas que o obrigaram a conceder licença ao 
navio de Pero Craesbeck para vir nesta ocasião.

30 JUL 1665

16 168 Com a carta inclusa do governador de Pernambuco em que dá conta da chegada àquela 
capitania de António de Andrade de Oliva, e cuidado com que fica em sua assistência.

30 JUL 1665

16 168v Sobre as caixas de açúcar e peças de artilharia que vem no navio que agora chegou de 
Pernambuco, por conta da fazenda de S. M.

1 AGO 1665

16 168v Nomeação de pessoas para o governo de Angola. 11 AGO 1665
16 169 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía acerca do contrato do sal, a que o 

provedor-mor não quis dar inteiro cumprimento.
11 AGO 1665

16 169v Dom António de Ornelas, rei da Mata de Putame, reino de Guiné, dá conta de sua redução à fé 
católica, e oferece sítio para a mudança da povoação de Cacheu.

8 AGO 1665

16 170 Sobre o papel que deu o deão de Angola acerca dos ruins procedimentos de Simão de Medeiros 
e Miguel de Castro, cónegos da sé do Congo.

12 AGO 1665

16 171 Sobre a pretensão que têm os moradores de Massangano de que se conceda eu este presídio 
que possa ser vila.

17 AGO 1665

16 171 Sobre se ordenar a D. Fradique da Câmara que se embarque na monção de Setembro a servir 
o governo do Maranhão e, não o fazendo, o haver S. M. por vago.

25 AGO 1665

16 171v Sobre a forma em que se devem fabricar de novo no Estado do Brasil, particularmente na Baía e 
seu recôncavo, os engenhos que cada um quiser, e vão os papéis e consultas que se acusam.

18 AGO 1665

16 173 Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde António Galvão acerca de um navio francês 
que o governador de Cayenne mandou àquela ilha para se resgatarem escravos.

31 AGO 1665

16 173v Sobre o que escreve o governador de Cabo-Verde acerca dos 4.000 cruzados que remete no 
navio do mestre Pêro dos Santos Machado, procedidos dos donativos de Cacheu.

1 SET 1665

16 173v O governador de Cabo-Verde dá conta como ficava aceito o papel selado naquelas ilhas. 1 SET 1665
16 174 Sobre as minas que se diz haver no reino do Congo, e outras em Benguela. 7 SET 1665
16 175 Sobre se ordenar a D. Fradique da Câmara que nos dois navios que estão de partida se 

embarque para o Maranhão a servir aquele governo, e não o fazendo, se poder consultar a S. 
M.

10 SET 1665

16 175v O governador de Angola, André Vidal de Negreiros, dá conta da devassa que mandou tirar dos 
procedimentos de Batolomeu Pais Bulhão nos cargos de provedor da fazenda e dos defuntos e 

11 SET 1665
p g p
ausentes.

16 176 Réplica do procurador do Maranhão às declarações da lei que se passou no ano de 1663 12 SET 1665
16 177 Sobre a resposta que deu D. Fradique da Câmara a se embarcar para o Maranhão a servir 

aquele governo.
17 SET 1665

16 177 Sobre se guardar a provisão que se passou para não virem navios do Brasil fora da frota da 
Companhia Geral, e vão as consultas que se acusam.

16 SET 1665

16 177v Com a consulta que se remete a S. M. sobre a aposentadoria do Desembargador Fernão de 
Maia Furtado, e vai o decreto que se acusa.

22 SET 1665

16 178 Esta consulta vem da fls.177. 23 SET 1665
16 178 Lembra-se a S. M. que convém muito deferir-se a consulta do governador da ilha de S. Tomé, 

que há mais de 16 meses que tem subido às reais mãos de S. M.
23 SET 1665

16 178 Sobre o papel que deram os moradores do reino de Angola acerca da reformação de seus 
presídios, e correrem com a administração dos direitos reais, e outros particulares.

23 SET 1665

16 181 Nomeação de pessoas para capitão da ilha do Fogo 6 OUT 1665
16 181v O provedor da fazenda de Angola, Bartolomeu Pais Bulhão, dá conta das guerras injustas que 

os governadores daquele reino têm mandado fazer, e outros particulares, e vai a carta e 
pareceres que se acusam.

14 OUT 1665

16 182v Dá-se conta a S. M. do Mafamede que veio da Índia na naveta de D. Francisco de Lima, com 
encomendas de pedras vazares, e bizalhos de diamantes, e vão a carta e papéis que se 
acusam.

26 OUT 1665

16 182v Sobre se ir logo tratando do despacho da Índia, e o vice-rei tirar seus despachos, e que 
embarcações devem passar àquele Estado.

29 OUT 1665

16 182V Sobre a prisão que o conde vice-rei do Brasil fez em Lourenço de Brito Correia, em seu filho, e 
nos mais presos que mandou a este reino, e vai o auto que se acusa.

30 OUT 1665

16 184 Nomeação de pessoas para o governo do Maranhão 30 OUT 1665
16 184v Com a carta do conde vice-rei do Brasil em que se desculpa de não poder repor o dinheiro do 

cunho da moeda, com que fez a despesa do socoro de Angola.
24 OUT 1665

16 185 Sobre o que escreve o cabido da Baía contra o chanceler da Relação do Brasil, e vai o treslado 
que se acusa.

30 OUT 1665

16 185 Sobre se dar favor aos navios franceses que forem para as terras que têm na América, e 
passarem por Cabo-Verde, de refresco e aguada.

13 NOV 1665

16 185v Dá-se conta a S. M. das 50 caixas de açúcar que vieram de Pernambuco, por conta do donativo 
doe Inglaterra e paz de Holanda.

24 OUT 1665

16 185v Sobre o perdão geral que se deve conceder aos homiziados do Estado da Índia, e vão as cópias 
das ordens que se acusam.

26 NOV 1665

16 185v Nomeação de pessoas para o governo de Pernambuco. 10 DEZ 1665
16 186 Sobre as queixas que Manuel Soares de Albergaria faz de Rui Vaz de Figueira de lhe não querer 

dar posse do cargo de provedor-mor do Maranhão em virtude da real ordem de S. M.
11 DEZ 1665
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16 168v Sobre o pagamento de propinas aos ministros do mesmo Conselho, que se lhe costumam pagar 
na Casa da Índia.

16 DEZ 1665

16 187 Sobre a sentença que no juízo dos feitos da fazenda se deu a favor de Salvador Correia de Sá, 
que S. M.manda apresentar no cargo de conselheiro do mesmo Conselho.

15 DEZ 1665

16 187 Os oficiais da câmara da cidade de S. Luís do Maranhão pedem licença que se lhe possam 
enviar escravos de Anngola e Guinépara a cultura de suas fazendas e engenhos.

19 DEZ 1665

16 187v Com a cópia dos papéis que vieram remetidos, com decretos, acerca da conservação e 
aumento do reino de Angola.

15 DEZ 1665

16 189v Sobre S. M. ser servido de mandar tratar com brevidade dos papéis que se remeteram a Jorge 
da Silva, para que logo se restituam a este Conselho.

23 DEZ 1665

16 189V Sobre S. M. mandar declarar se é servido que se expidam as consultas dos três 
desembargadores, que vem consultados na lista da Índia.

11 JAN 1666

16 190 Nomeação de pessoas para o cargo de provedor da fazenda da capitania do Pará. 8 JAN 1666
16 190 O governador de Pernambuco, Jerónimo de Mendonça, dá conta da arribada que fez ao porto 

daquela capitania um navio francês.
21 JAN 1666

16 190v Sobre as cartas que se devem passar pela Secretaria de Estado para os reis do Congo e da 
Mata, e vão as consultas que se acusam.

26 JAN 1666

16 190v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do terço que se manda formar no Estado 
da Índia.

26 JAN 1666

16 191v Nomeação de pessoas para capitão do galeão "S. Bento" e pataxo "Nossa Senhora da Penha 
de França" que nesta monção vão para a Índia.

29 JAN 1666

16 192 Sobre a notícia que nele (Conselho Ultramarino) há de o Desembargo do Paço se intrometer em 
sua jurisdição, mandando tirar residências a pessoas que lhe não tocam, e vão os capítulos do 
regimento que se acusam.

10 FEV 1666

16 192 Nomeação de pessoas para o ofício de tabelião do processo judicial e notas da capitania de 
Pernambuco.

28 FEV 1666

16 193 Nomeação de pessoas para o terço que se há-de formar na Índia. 12 FEV 1666
16 194 Sobre as patentes eu se devem passar aos dois capitães da capitania e almirante que vão em 

companhia do governador de Angola, e vai o decreto e consulta que se acusam.
17 FEV 1666

16 194v Sobre o papel que se deu a S. M. acerca do comércio que se deve conceder em Angola aos 
genoveses.

19 FEV 1666

16 195 Satisfaz-se ao que S. M. manda se lhe diga sobre a assistência que Manuel de Saldanha faz nos 
conselhos da Índia, com o vice-rei daquele Estado.

27 FEV 1666

16 195v Sobre o decreto por que S. M. manda se escreva ao governador de Pernambuco que faça dar a 
execução a todas as ordens que levar o ouvidor Manuel Diniz da Silva.

15 MAR 1666

16 196 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do reino de Angola. 4 MAI 1666
16 196v Nomeação de pessoas que D. Diogo de Faro e Sousa propõe para a capitania de Nossa 

Senhora de Tinhoem (?) do Rio de Janeiro.
15 MAI 1666

16 197 Sobre a informação que S. M. manda fazer nos presídios da Baía, seus fortes, Pernambuco e 
Rio de Janeiro, e vão as cópias dos papéis que se acusam.

22 MAI 1666

16 200 Sobe a forma em que se há-de acudir às fortificações da Paraíba e fortes do Cabedelo (?), e vai 
a consulta que se acusa.

25 MAI 1666
q

16 201 Nomeação de pessoas para o cargo de capitão da capitania do Ceará. 31 MAI 1666
16 201v Sobre se escrever aos prelados das religiões do Brasil que contribuam na forma em que o fazem 

o clero e seculares, para o dote de Inglaterra e paz da Holanda.
2 JUN 1666

16 201v Sobre o que representa o procurador geral da Baía em ordem à cobrança das contribuições que 
se lançaram aos moradores do Brasil para o pagamento do dote da Sra. Rainha da Grã-
Bretanha e paz da Holanda, e vão os papéis inclusos.

30 MAI 1666

16 204v Nomeação de pessoas para o ofício de meirinho da correição da ilha de S. Tomé. 8 JUN 1666
16 205 Sobre as queixas que um a outro fazem o conde vice-rei do Brasil e Jerónimo de Mendonça. 1 JUN 1666

16 205v Sobre continuarem os oficiais da câmara da Baía com a cobrança de seus impostos e se 
guardar a provisão do ano de 1649 acerca da bebida do vinho de mel para o serviço dos 
engenhos.

8 JUN 1666

16 206 Sobre as informações que se pediram ao conde vice-rei do Brasil e desembargadores da 
Relação para se haverem de criar alguns ofícios, de que aquele Estado necessita.

25 JUN 1666

16 206v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da capitania de Sergipe de El-Rei. 6 JUL 1666
16 207 Os oficiais da câmara de Angola dão conta do estado em que se acham os religiosos carmelitas 

descalços, e pedem se lhe envie maior número deles e se conceda licença aos Capuchos para 
continuarem a missão do sertão.

9 JUL 1666

16 207v Sobre se estranhar ao Conde Vice-Rei do Brasil enviar ao Desembargo do Paço a devassa 
contra as pessoas que mandou a este reino, e se ordenar ao mesmo tribunal a remeta ao 
Conselho, e vão as consultas que se acusam.

23 JUL 1666

16 208v Nomeação de pessoas para a capitania de Sergipe de El-Rei por tempo de três anos. 11 AGO 1666
16 208v Sobre o que escreve o governador de Pernambuco acerca dos dez mil cruzados que os oficiais 

da Câmara separaram para a obra da igreja matriz daquela capitania.
26 AGO 1666

16 208v Sobre as causas por que se mandou recolher no Limoeiro ao ouvidor de Cabo-Verde Manuel (?) 
da Costa Palma, e vão as cartas e devassa que se acusam.

20 SET 1666

16 209v O capitão João Carvalho Martinho dá conta da sua chegada à capitania de Cacheu e da 
necessidade que tem de soldados para sua defesa.

20 SET 1666

16 209v Sobre os cinquenta mil réis que se devem entregar ao provedor das obras dos Paços, para se 
acabar de aperfeiçoar a casa do despacho do mesmo Conselho.

22 SET 1666

16 209v Sobre a pessoa que deve ir ao Brasil pôr em arrecadação os descaminhos da fazenda real e 
correr com a fábrica das fragatas que se intentam fazer naquele Estado. E vão os dois papéis do 
Procurador da Baía, e o escrito de D. Francisco Manuel, que se acusa.

7 SET 1666

16 211v Sobre se ordenar ao tesoureiro da alfândega que faça pagamento aos membros do mesmo 
Conselho dos quartéis que se lhe estão devendo deste presente ano.

27 SET 1666

16 211v Sobre o negócio da Mina, de que dá conta o governador André Vidal de Negreiros, e outros 
particulares.

6 OUT 1666
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16 212 Sobre o que escreve o governador André Vidal acerca das despesas que se sinalaram na 
guerra de el-rei do Congo, e se lhe haverem de conceder 400 escudos de vantagem, para se 
repartir por eles.

6 OUT 1666

16 212 Dá-se conta a S. M. dos 969 quintais de pau brasil que vieram no navio do mestre Sebastião da 
Guerra que agora chegou da Baía, e vai a carta que se acusa.

26 OUT 1666

16 212 Com a carta de Rui Vaz de Sequeira, governador do Maranhão, sobre os excessos que 
cometeram os religiosos mercedários (?) contra o seu prelado Frei Francisco de Andrade, e vai 
também a carta que se acusa.

26 OUT 1666

16 212v O governador de Cabo-Verde, António Galvão, dá conta da arribada àquela ilha do galeão "S. 
Bento", que ia para a Índia.

3 NOV 1666

16 213 Sobre as diferenças que houve entre André Vidal de Negreiros e el-rei do Congo, em razão das 
minas daquele reino, e vitória que dele alcançou, armas, gente e munições que pede.

26 NOV 1666

16 213v Sobre as diligências a que vai ao Brasil o Licenciado João de Góis de Araújo, e vai a consulta e 
papéis que se acusam.

4 NOV 1666

16 214 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor da ilha de Santiago de Cabo-Verde. 12 NOV 1666
16 214v O governador da ilha de S. Tomé, Pêro da Silva, dá conta do estado em que fica o cabido 

daquela ilha, por falta de cónegos, e vai a carta que se acusa.
15 NOV 1666

16 215 Sobre S. M. mandar ordenar ao provedor da alfândega e Companhia Geral dêm livre de direitos 
aos ministros do mesmo Conselho o açúcar que de Pernambuco vem de suas propinas, e vai a 
carta que se acusa.

22 NOV 1666

16 215 Sobre as queixas que faz do Conde Vice-Rei do Brasil o mestre de campo Álvaro de Azevedo, 
preso no morro de S. Paulo.

7 DEZ 1666

16 215v Sobre o soldo que pede Bernardo de Miranda Henriques nomeado no governo da capitania de 
Pernambuco.

11 DEZ 1666

16 215v Sobre as ordens que se hão-de passar para Pernambuco, e se saber a quem se hão-de 
remeter, e vai a consulta que se acusa.

13 DEZ 1666

16 216 Nomeação de pessoas para o governo de Cabo-Verde. 16 DEZ 1666
16 216 João Vieira de Morais pede a capitania do Rio de S. Francisco 17 DEZ 1666
16 216v Sobre as culpas de Lourenço de BritoCorreia e dos mais presos que vieram do Brasil, e vão as 

consultas que se acusam e duas cartas do Ouvidor Geral do Civel e do Conde Vice-Rei, e 
devassa que se acusa.

9 OUT 1666

16 217 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da fortaleza de Santa Cruz da barra do Rio de 
Janeiro.

23 DEZ 1666

16 218 Sobre a declaração que convém se faça para se haverem de passar as ordens que S. M. 
mandar expedir a favor de Jerónimo de Miranda, e vai o decreto e memória que se acusam.

23 DEZ 1666

16 218 Com as cartas e capítulos dos oficiais das câmaras das capitanias de Pernambuco sobre a 
expulsão que fizeram da pessoa do governador Jerónimo de Mendonça.

22 NOV 1666

16 218v Sobre a queixa que fazem os oficiais da câmara da Baía do general Jorge Furtado não querer 
dar entrada com os navios de guerra que chegaram àquele porto, e vão as cópias das cartas 
que se acusam.

7 JAN 1667

q
16 218v Sobre o requerimento dos oficiais da câmara do Rio de Janeiro, e Salvador Correia de Sá, em 

razão da compra que lhe fez aquele Senado das suas casas que tem naquela cidade.
7 JAN 1667

16 219 Sobre o que escrevem os oficiais da câmara da Baía, em razão do muito sal que foi na capitânia 
da frota do ano passado, e nos mais galeões de guerra, e vai a carta que se acusa.

8 JAN 1667

16 219 Sobre se haver de passar provisão para que os moradores do Rio de Janeiro, e  Tamaracá  e 
Paraíba não sejam executadas nas fábricas de seus engenhos, e lavouras de canas, pelo 
prejuízo que disso se segue ao comércio.

10 JAN 1667

16 219v Recordo sobre as consultas contidas na lista inclusa, que não tem vindo até agora respondidas. 12 JAN 1667

16 219v Réplica de Jerónimo de Carvalho. 12 JAN 1667
16 220 Sobre a companhia de infantaria em Pernambuco que pede o capitão Pero Lelon (?) 24 JAN 1667
16 220 António de Albuquerque que vai por governador do Maranhão pede se remetam àquele Estado 

alguns casais das ilhas e degredados deste reino.
24 JAN 1667

16 220v Nomeação de pessoas para a capitania do Espírito Santo. 28 JAN 1667
16 220v Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da fazenda e do processo judicial e notas da 

praça de Cacheu.
7 FEV 1667

16 221 Sobre a queixa que faz o Desembargador Manuel de Miranda Peixoto do Conde de Óbidos, Vice-
Rei do Brasil, e vai a consulta que se acusa.

7 FEV 1667

16 221 Sobre o que escreve Tristão da Cunha, governador de Angola, em razão de se haver de 
arrematar naquele reino o contrato dos dízimos dele, e vai a consulta e carta que se acusam.

7 MAR 1667

16 221v Este acrescentamento vem da folha 218v 23 MAR 1667
16 222 Sobre a forma em que se deve mandar passar a provisão e ordem em que há-de ir ao Brasil o 

Licenciado João de Góis de Araújo.
29 MAR 1667

16 222v Nomeação de pessoas para a capitania-mor do Rio Grande. 27 ABR 1667
16 223 Sobre as queixas que faz o Ouvidor da ilha de S. Tomé dos procedinebtos do governador Pêro 

da Silva, e de seu antecessor Carlos de Nápoles, e convir enviar-se ouvidor à mesma ilha, e que 
tire residência a todos.

29 ABR 1667

16 223v Sobre os particulares de que dá conta o procurador da fazenda de Pernambuco João Baptista 
Pereira.

24 MAI 1667

16 224 Os oficiais da câmara de Pernambuco dão conta da entrega que fizeram ao administrador da 
Junta António Loureiro de 27 feichos (?) de pau brasil, que se acharam de governador Jerónimo 
Mendonça Furtado.

24 MAI 1667

16 224 O governador de Pernambuco, André Vidal de Negreiros, dá conta da grande falta que há nos 
armazéns daquela capitania de pólvora e balas e morrão para sua defesa.

24 MAI 1667

16 224v Sobre os fretes que o governador de Angola Tristão da Cunha mandou fazer nos rios da cidade 
de S. Paulo, causas por que não reformou o capelão (capitão?) do presídio, e capitão da sua 
guarda, e mandou recolher o exército que estava em campanha.

24 MAI 1667
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16 225 Sobre as três cartas inclusas da câmara de Pernambuco que S. M. mandara remeter ao 
Desembargador João Vanwesen (?) para perguntar por elas na devassa que lhe está cometida 
de Jerónimo de Mendonça Furtado.

14 JUN 1667

16 225 Sobre a dúvída que se teve em passar patente a Manuel Rodrigues de uma companhia de 
infantaria em Pernambuco, e vai o decreto que se acusa.

28 MAI 1667

16 225v Sobre as notícias que há de os moradores de Angola haverem expulsado daquele governo a 
Tristão da Cunha.

1 JUL 1667

16 226 Nomeação de pessoas para uma companhia de infantaria na capitania do Pará. 19 JUL 1667
16 226v Sobre a queixa que faz Bernardo Vieira Revasco do Conde de Óbidos, e vai a carta e papel que 

se acusam.
19 JUL 1667

16 226v João Lopes Serra, acerca de se reduzir o dinheiro que se paga cada ano na Baía para o dote da 
Sereníssima Rainha da Grã-Bretanha, e paz da Holanda, e forma em que se deve cobrar, e vai 
o papel que se acusa.

20 JUL 1667

16 227 Dá-se conta a S. M. da dúvida que se oferece de passar carta de Conselheiro do mesmo 
Conselho a Rui Teles de Meneses.

20 JUL 1667

16 227 Sobre S. M. mandar resolver algumas consultas que estão em suas reais mãos, tocantes á 
conservação da Ilha de S.Tomé. E vão as cartas que se acusam, e agora receberam, e o 
memorial de Paulo Freire de Miranda.

3 AGO 1667

16 228 Sobre o pagamento que fizeram ao governador António Galvão os oficiais da Câmara do resto 
dos 2.000 cruzados que estavam em depósito e décimo remeteram a mais quantia em três 
frascos de algália.

12 AGO 1667

16 228 Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara da  Baía acerca dos maus procedimentos de Frei 
Aleixo da Madre de Deus, religioso capucho, e vai a carta que se acusa.

12 AGO 1667

16 228v Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor da capitania de Paraíba. 17 AGO 1667

16 230 Sobre a queixa que se mandou fazer em Francisco Roiz, mestre do galeão" João Bento". 17 AGO 1667
16 230 Sobre as patentes que S. M. mandar passar a Francisco Fereira de Vasconcelos, e vai o decreto 

que se acusa.
19 AGO 1667

16 231 Sobre se haver de nomear ministro que veja a residência que se tirou do governador de Cabo-
Verde António Galvão.

27 AGO 1667

16 231 Nomeação de pessoas para o posto de capitão e feitor da praça de Cacheu, por três anos 29 AGO 1667

16 233v Sobre o que escrevem de Angola os oficiais da Câmara,  Ouvidor e Procurador da Fazenda 
acerca da expulsão do governador Tristão da Cunha, e convir acudir a ele com pessoa que o 
governe, e vão as cartas e papéis que se acusam.

1 SET 1667

16 234 Sobre o que escreve o Provedor da Fazenda de Angola acerca das armas, munições e artilharia 
que há naquele reino, e seus presídios, e vai a relação que se acusa.

31 AGO 1667

16 234v O provedor da fazenda de Angola dá conta do pouco rendimento que a fazenda de S. M. tem, 
para satisfazer a despesa das folhas.E vão a lista e cetidões que se acusam.

9 SET 1667

16 234v Sobre o que escreve o provedor da fazenda de Angola acerca dos postos que criou de novo o 
governador Tristão da Cunha.

12 SET 1667

16 235 O governador André Vidal de Negreiros dá conta de como fica governando a capitania de 26 SET 1667g g g p
Pernambuco, tratando do reparo dos seus fortes, e da chegada à Baía de uma nau da Índia.

16 235 Agostinho Barbalho Bezerra dá conta da sua jornada ao descobrimento das minas, e serra das 
esmeraldas, e de outros particulares, e vão as cartas e certidões que se acusam.

28 SET 1667

16 235v Nomeação de pessoas para a capitania de S. Vicente e S. Paulo, de que é donatário o Marquês 
de Cascais.

3 OUT 1667

16 236 Sobre S. M. nomear um ministro de letras a quem se há-de remeter a residência que o ouvidor 
geral do Maranhão tirou do governador que dele foi D. Bento de Melo.

11 OUT 1667

16 236v Sobre o socorro que se deve enviar à Índia na monção de Março do ano que vem de 1668 24 OUT 1667
16 236v Nomeação de pessoas para o cargo de vedor-geral da fazenda do Estado da Índia. 20 OUT 1667
16 237 O procurador-geral da Baía José Moreira de Azevedo pede a S. M. mande logo socorrer a 

mesma praça de arma e munições de pólvora necessária para sua defesa.
4 NOV 1667

16 237v Sobre se declarar a forma em que se há-de fazer  reformação nas capitanias de Pernambuco, 
Paraíba e Itamaracá, e vai a consulta que se acusa.

14 NOV 1667

16 238 Satisfaz-se ao que S. M. manda se lhe diga pelo decreto incluso sobre poder consultar pensões 
efectivas com hábitos, e vai a cópia do capítulo XIII do Regimento.

14 NOV 1667

16 238 Sobre se remeter a este reino da capitania do Rio de Janeiro o dinheiro procedido do donativo 
do dote da Sereníssima Rainha da Grã-Bretanha, e paz de Holanda, e vai a cópia da provisão 
que se acusa.

5 NOV 1667

16 238v Satisfaz-se ao que S. M. manda se lhe diga sobre o requerimento de Simão Falcão Sotomaior, e 
vai o decreto que se acusa.

22 NOV 1667

16 239 Sobre o que escreve o ouvidor do Maranhão acerca de se conceder aos governadores daquele 
Estado que possam perdoar os presos leves que não tiverem parte e passar alvarás de fiança.

24 NOV 1667

16 239 Sobre o que escreve o almoxarife de Pernambuco acerca dos rendimentos da moenda que se 
marcou aos franceses, e que S. M. nomeie a quem se hão-de remeter as letras que vieram por 
conta deste rendimento.

2 DEZ 1667

16 239v Sobre o que representa a S. M. Tristão da Cunha acerca da expulsão que fizeram da sua 
pessoa os moradores de Angola, e o que eles sobre isso escrevem, e vão os papéis que se 
acusam.

10 DEZ 1667

16 240 Sobre as munições e apetrechos que pede para a praça de Cacheu Manuel de Almeida, que vai 
por capitão dela, e vai a relação que se acusa.

12 DEZ 1667

16 240 Sobre se ajuntarem as cartas e papéis inclusos do governador Bernardo de Miranda e oficiais da 
câmara de Pernambuco, à devassa que o desembargador Jerónimo Vanvesem tirou de 
Jerónimo de Mendonça, e se remeterem à pessoa que a houver de ver.

12 DEZ 1667

16 240 Sobre a queixa que faz o almoxarife de Cabo Verde Manuel Quaresma do deão da sé a mandar 
munir, e vão os papéis e cartas que se acusam.

10 DEZ 1667
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16 240v O governador de Paraíba dá conta de como tomou posse daquela capitania e do miserável 
estado em que a achou, e vão as consultas que se acusam.

14 DEZ 1667

16 240v O govenador do Brasil Alexandre de Sousa Freire dá conta da falta que há de ministros na 
relação daquele Estado.

19 DEZ 1667

16 241 Sobre o que escreve o governador do Brasil Alexndre de Sousa Freire acerca do gentio bárbaro 
fazer grande hostilidade aos moradores das vilas de Cairu, Camamu e Boupoba (?).

20 DEZ 1667

16 241v Nomeação de pessoas para o cargo de provedor da fazenda da Ilha de S. Tomé. 11 JAN 1668
16 242 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do terço que assiste na Baía, de que é 

mestre de campo Nicolau Aranha Pacheco.
13 JAN 1668

16 243v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do terço velho de guarnição de 
Pernambuco, de que é mestre do campo Álvaro de Azevedo.

12 JAN 1668

16 245 Nomeação de pessoas para a sargentia-mor entertenida da Baía. 13 JAN 1668
16 246 Sobre os autos de embargos com que veio o reitor do colégio da Companhia de Jesus do Rio de 

Janeiro a carta por que S. M. fez mercê a Franciscpo Godinho Correia do ofício de procurador 
dos Índios e apelaram da sentença que deu o governador D. Pedro Mascarenhas.

19 JAN 1668

16 246v Sobre se será conveniente subir o ouro ao mesmo preço da prata. 13 JAN 1668
16 247 Sobre as embarcações que na monção do ano que vem devem passar à Índia. 19 JAN 1668
16 247 Nomeação de pessoas para o governo dos reinos de Angola. 26 JAN 1668
16 249 O governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire dá conta do estado em que se encontram os 

fortes da  Baía e seu recôncavo, por falta de reparos, artelharia e outras munições.
11 ABR 1668

16 250v Sobre o que escreve o governador André Vidal de Negreiros acerca de se acudir a Angola com 
pessoa que governe aquele reino, e vai a carta que se acusa.

26 SET 1667

16 250v Nomeação de pessoas para a companhia do Rio de Janeio que vagou por Baltasar César. 8 MAR 1668
16 251v Nomeação de pessoas para a capitania do forte de S. Filipe e S. Tiago do distrito da Baía. 6 MAR 1668

16 252v Nomeação de pessoas para a capitania do forte de S. Francisco do distrito da Baía. 8 MAR 1668
16 253 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na capitania do Rio de Janeiro 

vagou por Miguel Fernandes de Mendonça.
6 MAR 1668

16 254 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou por Francisco Lobo. 1 MAR 1668

16 255v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na Baía vagou por António Soares. 6 MAR 1668

16 256 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que vagou por António Gomes Roxo. 6 MAR 1668

16 258 Nomeação de pessoa para a companhia de infantaria que na Baía vagou por Francisco Luís. 1 MAR 1668

16 260 Nomeação de pessoas para a companhia que vagou por Luís de Melo. 1 MAR 1668
16 261v Nomeação de pessoas para a companhia que vagou por António de Castro em Pernambuco. 1 MAR 1668

16 262 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na capitania de Pernambuco vagou 
por Mateus Lavado.

8 MAR 1668

16 263 Satisfaz-se ao que S. M. manda pelo decreto incluso em razão dos terços auxiliares que 
Francisco de Brito Freire levantou em Pernambuco, e vão os papéis e consultas que se acusam.

8 MAR 1668

16 264 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na capitania de Pernambuco vagou 
por Tomás de Abreu.

8 MAR 1668

16 265 Nomeação de pessoas para a companhia que vagou na capitania de Paraíba. 8 MAR 1668
16 265v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que em Pernambuco vagou por João 

Cardoso.
9 MAR 1668

16 267v Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na capitania de Pernambuco vagou 
por Gonçalo Moreira.

9 MAR 1668

16 268 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na capitania de Pernambuco vagou 
por Jerónimo da Cunha.

8 MAR 1668

16 269 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que em Pernambuco vagou por Simão 
Mendes de Alto.

9 MAR 1669

16 270 Sobre as queixas que se fazem dos oficiais e soldados da armada da Companhia Geral, e vai a 
consulta que se acusa.

9 MAR 1668

16 270v Sobre as razões que correm aos ministros do Conselho Ultramarino para se haver de conservar 
ou extinguir, na forma que se tem advertido por um papel particular lançado no cofre das Cortes, 
e vai a cópia do capítulo do Regimento que se acusa.

23 MAR 1668

16 272 Nomeação de pessoas para a capitania-mor do Pará. 14 MAR 1668
16 273 Sobre S. M. mandar remeter os tratados das pazes para se haver de registar com eles o capítulo 

da navegação da Índia e outros particulares, e vai a consulta que se acusa.
4 ABR 1668

16 273v Sobre o que respondeu Francisco Ferreira Valdovez sobre o título (?) com que há-de ir para a 
Índia.

11 ABR 1668

16 274 Nomeação de pessoas e sujeitos para os bispados do Brasil, Angola, Cabo Verde e Ilha de S. 
Tomé.

14 ABR 1668

16 275 Informação de sujeitos para as prelazias do Estado da Índia. s.d. s.d. s.d.
16 277 Sobre se declarar as quantias que hão-de ser necessárias para as fortificações dos fortes da 

Baía em que devem vir empregadas nas frotas para se nelas ser precedido nos géneros que se 
pedirem, e vai a consulta que se se acusa.

19 ABR 1668

16 277v Sobre o que escreve o governador de Pernambuco acerca de estar arruinado o fote dos Brum 
(?) e ser necessário reedificar-se e enviar-se-lhe engenheiro.

18 ABR 1668

16 278 Com carta e declaração (?) inclusas do governador do Brasil acerca da presunção com que está 
se o Holandês for sobre aquela praça e coisas de que ela necessita.

23 ABR 1668

16 278v Sobre o que escreve o governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire acerca dos 
administradores da Companhia do Comércio darem embarcações necessárias para os avisos 
que se houverem de enviar a este reino.

23 ABR 1668
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16 279 Sobre a informação que deu o Desembargador João Vanvesem na devassa de Jerónimo de 
Mendonça, e vão com ela as consultas e mais papéis a ela inclusas.

23 ABR 1668

16 280 Sobre o que pergunta a S. M. o procurador da Câmara da Baía em razão de não continuar com 
as diligências que levou a seu cargo o Desembargador João Góis de Araújo, tocantes àquele 
senado, e a cobrança do dote de Inglaterra e paz da Holanda e outros particulares, e vão os 
papéis que se acusam.

MAI 1668

16 281v Satisfaz-se ao que o Secretário de Estado mandou da parte de S. M. se dissesse sobre ordenar 
que as embarcações da Índia hão-de fazer das Ilhas para este reino (?).

8 MAI 1668

16 281v Sobre o que avisa o governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire em razão de ser chegado 
àquele Estado o Vice-Rei António de Melo de Castro, e vão as cartas que se acusam.

23 ABR 1668

16 282 Sobre o aviso que recebeu de Argel das embarcações que saíram a esperar às Ilhas as da Índia 
e Brasil.

18 MAI 1668

16 282v Sobre o que escreve o provedor-mór da fazenda do Brasil acerca de se haver extinto o ofício de 
guarda-mor da barra da Baía, e ser provido Fernão Barbalho no posto de capitão e governador 
do forte Nossa Senhora do Populo, com as entradas e saídas dos navios.

26 MAI 1668

16 283v Esta vem de fls. 277. 1 JUN 1668
16 283V Sobre o que escreveu o governador do Brasil  das suspeições que se puseram ao 

Desembargador João de Góis de Araújo na execução da dívida que ficou devendo a Álvaro Roiz 
Mendes (Martins?) do resto de seu contrato

16 JUN 1668

16 284v Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Curupá, no Maranhão. 20 JUN 1668
16 285 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do terço do mestre de campo António Dias 

Cardoso.
20 JUN 1668

16 286v Sobre o que escreveu o provedor-mor da fazenda do Brasil acerca das despesas que se têm 
feito do dinheiro da marca do contrato (?) e aplicação que se mandou fazer para a fábrica das 
fragatas, pelo regimento que levou o Desembargador João Góis de Araújo.

26 JUN 1668

16 287 O Desembargador João de Góis de Araújo dá conta da causa por que não deu princípio às 
diligências a que foi mandado ao Brasil.

27 JUN 1668

16 287v Nomeação de pessoas para o posto de capitão do Cabo Frio no distrito do Rio de Janeiro. 3 JUL 1668

16 288 Nomeação de pessoas para a companhia de infantaria que na capitania do Pará vagou por 
Baltasar de Settas Coutinho.

3 JUL 1668

16 288v Sobre S. A. ordenar se apurem os papéis com que Vicente Coelho Henriques requereu pelo 
mesmo Conselho.

JUL 1668

16 289 Sobre o que escreve o provedor da fazenda do Maranhão acerca do almoxarife Manuel de 
Morais haver mal dispendido duzentos e seis mil e tantos réis que se pagaram a Martinho 
Moreira.

JUL 1668

16 289v Nomeação de pessoas para o posto de ajudante do tenente do mestre de campo general da 
Baía.

10 JUL 1668

16 290 Sobre se nomear juiz que sentencie os autos e acórdão que deu o ouvidor geral do Maranhão 
contra o vigário-geral daquele Estado a favor da jurisdição real.

17 JUL 1668

16 290v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da ordenança de Pernambuco. 21 JUL 1668ç p p p g ç
16 291v Sobre o que escreve o provedor-mor da fazenda do Brasil acerca do pagamento que se manou 

fazer a Salvador Correia de Sá no dinheiro da contribuição da paz da Holanda e do dote da 
Inglaterra pela compra do galeão "Padre Eterno".

24 JUL 1668

16 291v Sobre o que escreve o ouvidor-geral de Angola acerca da expulsão do governador Tristão da 
Cunha e dos oficiais da Câmara mandarem tomar posse das minas do Congo e doutras de 
cobre e pede se lhe envie sucessor.

24 JUL 1668

16 292 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania do reino de Benguela., no reino 
de Angola.

23 JUL 1668

16 293v Nomeação de pessoas para a sargentia-mor das Ilhas de S. Tiago de Cabo-Verde. 10 SET 1668
16 294v Sobre a quantidade de pau brasil que veio nas frotas passadas por caixas de açúcar e o que 

trouxe o navio de Sebastião da Guerra. E vão as cópias das consultas e capítulos que se 
acusam.

22 SET 1668

16 294v Sobre o grande prejuízo que se segue de se concederem licenças a navios estrangeiros para 
navegarem ao Brasil, fora das frotas, e outros particulares. E vão as consultas e papéis que se 
acusam.

25 SET 1668

16 295v Nomeação de pessoas para a sargentia-mor do Maranhão. 28 SET 1668
16 296v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da capitania do Pará. 28 SET 1668
16 296v Sobre o que escreve o governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire em razão das pessoas 

que ficaram devendo dinheiros dos açúcares e tabaco que carregaram no galeão "S. Pedro de 
Alcântara", e vão a certidão e rol que se acusam.

8 OUT 1668

16 296v Dá-se conta de como nele ficam os conhecimentos da carga que trouxeram estas embarcações 
para que S. A. resolva o que deles se deve fazer ou pessoa a entregar.

9 OUT 1668

16 297 Sobre o naufrágio que fez a nau capitânia da armada da Companhia Geral na barra da Baía. 10 OUT 1668

16 297 O governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire dá conta de como se perderam as cartas por 
que se lhe ordenava publicasse naquele Estado as pazes com Castela e pede se lhe reformem 
as vias.

10 OUT 1668

16 297v Sobre o que avisa o governador do Brasil em razão de ser necessário acudir-se-lhe com 
pólvora, armas e munições.

11 OUT 1668

16 297v O governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire dá conta do que tem obrado nos fortes da 
praça da Baía e estado em que está.

10 OUT 1668

16 298 Sobre o que escreveu o governador do Brasil acerca da queixa que lhe fizeram dois oficiais da 
Câmara da nova povoação que ocultamente passaram os autos a José Moreira de Azevedo, 
para continuar com os requerimentos nesta Corte..

12 OUT 1668

16 298v Sobre o que resultou de culpas contra Estêvão de Aguiar da Costa, capitão da capitania da 
Companhia no Maranhão, pela inquirição de tabelião que sumàriamente mandou tirar dele o 
governador António de Albuquerque.

13 OUT 1668

16 299 Lembra-se a S. A. a resolução da consulta que se lhe fez sobre o engenheiro que deve passar a 
Pernambuco.

19 OUT 1668
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16 299 Sobre as notícias que há nesta Corte de ser chegada ao reino de Angola uma embarcação da 
Índia.

12 OUT 1668

16 299 Sobre as embarcações que na monção de Março devem passar à Índia e convir que se partão 
com toda brevidade.

3 NOV 1668

16 299v Sobre o pagamento das propinas dos ministros do mesmo Conselho e vai a cópia do decreto 
que se acusa, e o rol das propinas que se devem.

12 NOV 1668

16 299v Sobre o estilo que sempre se observou nas residências dos vice-reis e governadores das 
conquistas se remeterem dele e não da Secretaria de Estado dos Ministros nomeados para 
conhecimento delas, e vai a consulta que se acusa.

11 NOV 1668

16 300 Sobre se nomear Ministro a quem se remeta a devassa que se tirou de Pedro de Melo, do tempo 
que serviu de Governador do Rio de Janeiro.

22 NOV 1668

16 302 A nomeação de pessoas para o governo do Rio de Janeiro. 7 JAN 1669
16 302v Dá-se conta a Sua Alteza do que contém a devassa que o Vice-Rei António de Melo de Castro 

mandou tirar da arribada da nau Nossa Senhora do Pópulo a Moçambique.
23 JAN 1669

16 303 Nomeação de pessoas para o ofício de almoxarife e feitor da Fazenda das ilhas de Cabo Verde. 8 FEV 1669

16 303 Sobre a nomeação que Dona Dorotéia de Gusmão fez da capitania-mor de naus da Índia em 
Cristóvão Ferrão de Castelo Branco.

16 FEV 1669

16 303v Nomeação de sujeitos para a capitania-mor de Paraíba. 26 FEV 1669
16 305 Sobre os trezentos infantes que há-de levar consigo o governador de Angola Francisco de 

Távora para formar um terço naquele Reino e oficiais para ele, e outros postos, e vão as 
consultas que se acusam.

1 MAR 1669

16 305v Nomeação de pessoas para a capitania da fortaleza São Jorge, da barra do Rio de Janeiro, por 
três anos.

14 MAR 1669

16 307 Nomeação de pessoas para mestre do campo Tenente General do Reino de Angola - esta 
consulta vai registada no Livro Místico  5º que serve e outra que está registada neste livro 66v.

16 MAR 1669

16 308 Sobre o engenheiro que se deve enviar ao Reino de Angola com o Governador Francisco de 
Távora.

26 MAR 1669

16 308v Sobre a notícia que há da gente do Limoeiro que se embarca este ano para a Índia. 26 MAR 1669
16 309 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Reino de Angola. 28 MAR 1669
16 309v Nomeação de pessoas para o posto de ajudante de Tenente General do Reino de Angola.            

Nota: A acta não vem datada. A data registada é a do despacho.
30 MAR 1669

16 309v Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que no Reino de Angola vagou por 
Domingos Barros.

28 MAR 1669

16 310v Nomeação de pessoas para a capitania de Massangano. 8 ABR 1669
16 311v Sobre se não haver consultar a propriedade do ofício do Provedor-Mor da Fazenda do Brasil. 9 ABR 1669

16 312 Sobre o que escreve o governador do Rio de Janeiro Dom Pedro Mascarenhas acerca de trinta 
pedaços de pau Brasil de Cabo Frio que entregou o almirante António de Sousa Montenegro 
para se fazer experiência de sua qualidade.

20 ABR 1669

16 312v Sobre os dois papéis inclusos tocantes à conservação dos Rios de Cuama. 14 MAI 1669p p ç
16 313 Sobre se averiguar a navegação de Leste a Oeste em uma Junta de pessoas práticas e cientes, 

ouvindo-se nela ao Doutor António de Mariz Carneiro, pela notícia e experiência que tem feito, e 
vai o papel do Padre Manuel da Fonseca que se acusa.

23 MAI 1669

16 313v Sobre pertencer a ele (Conselho Ultramarino) e não ao da Fazenda o conhecimento dos 
requerimentos das pessoas que pretendem provisão para liberdades de engenhos, e vão as 
consultas que se acusam.

28 MAI 1669

16 314 Sobre as ordens que se devem passar para se remeterem a este Reino os 40.000 cruzados que 
no Brasil estão aplicados ao dote de Inglaterra, e vai o decreto e papéis que se acusam.

28 MAI 1669

16 314 Sobre o capitão Gilberto Helme, que da Suécia passou à Índia com uma fragata a roubar 
naqueles mares. E vão as cartas que se acusam.

5 JUN 1669

16 314 Sobre o que escreve o governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire acerca da forma em que 
se deve cobrar o donativo do dote da Senhora Rainha da Grã-Bretanha e paz da Holanda, e vai 
a carta que se acusa.

4 JUN 1669

16 315 Nomeação de pessoas para o cargo de feitor da praça de Cacheu. 7 JUN 1669
16 316 Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que está vaga na cidade de São Luis do 

Maranhão.
8 JUN 1669

16 316v Nomeação de pessoas para a Capitania de Cambambe. 7 JUN 1669
16 317 Nomeação de pessoas para a capitania de Nossa Senhora dda Conceição de Tinhaém, distrito 

do Rio de Janeiro.
14 JUN 1669

16 317v Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que em Pernambuco vagou pelo capitão 
Domingos Leitão.

18 JUL 1669

16 318v Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que vagou pelo capitão Cosmo Teixeira. 18 JUL 1669

16 320 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor das ilhas de Santiago de Cabo Verde. 17 JUL 1669

16 321 Sobre o que escreve o governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire acerca da grande 
novidade de açúcares que se esperam, e se lhe enviar grande número de navios para se 
carregarem, e vai a carta eu se acusa.

20 JUL 1669

16 321 Os oficiais da Câmara da cidade da  Baía dão conta da omissão com que seus antecessores se 
houveram em enviar procuração a Joseph Moreira de Azevedo, a quem eles a remeteram nesta 
ocasião em corroboração do que houver obrado no Congresso das cortes, e vai a carta que se 
acusa.

8 JUL 1669

16 321v Sobre o que pede Bartolomeu Pais Bulhão. 25 JUL 1669
16 322 Sobre o que escreve o governador de Pernambuco acerca da morte de António Gonçalves 

Caldeira, mestre de campo do terço da gente preta e devassa que dela se tirou.
29 JUL 1669

16 322 O provedor da Fazenda do Reino de Angola dá conta da chegada a ele do galeão da Índia 
Santa Teresa.

29 JUL 1669
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16 332v Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara de Cabo Verde acerca de se levantar o tributo do 
papel selado naquela ilha, como se tem feito nas mais conquistas.

30 JUL 1669

16 323 Nomeação de pessoas para o governo de Cabo Verde, e vai a carta que se acusa. 22 AGO 1669
16 326 Sobre se nomear ministro que faça a diligência com os herdeiros do Desembargador António de 

Mariz Carneiro pelos papéis tocantes à navegação de Leste a Oeste.
2 DEZ 1669

16 326 Sobre o que escreve João Fernandes Vieira acerca da execução que os oficiais da Fazenda de 
Angola lhe mandaram fazer em seus bens pelo que levou de ordenados e mais 400$000 réis  
aplicados para esmolas, e tempo que servir de governador daquele Reino.

29 AGO 1669

16 326v O Desembargador João de Góis de Araújo dá conta da cobrança ou rematações que tem feito 
nos bens dos vedores da Fazenda Real, do estado em que ficão outras por razão das 
suspeições (?) com que lhe viram e vão as consultas e cópia da provisão que se acusam

2 DEZ 1669

16 327 Nomeação de pessoas para o Governo do Maranhão. 1 FEV 1670
16 330 Dá-se conta a Sua Alteza com os capítulos que o ouvidor que foi da capitania do Rio de Janeiro, 

Manuel Dias Raposo, oferece contra o Prelado Manuel de Sousa de Almeida para que os mande 
remeter à Mesa da Consciência e Ordens.

6 SET 1669

16 330 Com o regimento que se fez a Marçal Nunes da Costa, capitão-mor da capitania do Pará. 9 SET 1669
16 330 Sobre os dois ordenados que pretende levar da Fazenda Real Francisco Teles e o Deão da Sé 

da Baía, de que dá conta o Provedor-Mor da Fazenda do Brasil.
9 SET 1669

16 331 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que na Baía vagou pelo capitão 
Bartolomeu Aires.

11 SET 1669

16 332 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que na Capitania de Pernambuco até 
vaga por João de Cáceres de Amorim.

9 SET 1669

16 333 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria na Capitania de Pernambuco, em que 
está servindo Francisco Dias Delgado.

9 SET 1669

16 334 Sobre se remeterem ao Juiz os autos de devassa que o Ouvidor Geral do Reino de Angola, tirou 
de Bartolomeu Pais Bulhão, e vai a consulta que se acusa.

12 SET 1669

16 334 Sobre o que representam os Procuradores do Rio de Janeiro e da Baía acerca de se proibir que 
os governadores e outros ministros daquele Estado não façam estanque das fazendas nem se 
entremetam  (sic)  nas eleições das Câmaras e outros particulares.

12 SET 1669

16 337 Nomeação de pessoas para a capitania-mor de  Sergipe  de El-Rei. 27 SET 1669
16 337v Dá-se conta a Sua Alteza com a relação inclusa do que contém a residência que se tirou a Rui 

Vaz de Sequeira do tempo que ocupou o governo do Estado do Maranhão.
28 SET 1669

16 338 Os oficiais da Câmara da capitania do Rio de Janeiro pedem a Sua Alteza lhe confirme a 
nomeação que fazem em João Dias da Costa para tesoureiro dos donativos da Senhora Rainha 
da Grã-Bretanha e paz de Holanda.

23 SET 1669

16 338 Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da Fazenda Pública Judicial da Praça de 
Cacheu.

26 SET 1669

16 338v Remete-se a Sua Alteza a instrução e mais provisões por que o Desembargador António Nabo 
Peçanha há-de obrar nas diuligências a que vai ao Rio de Janeiro para os mandar ver e assinar, 
sendo servido.

28 SET 1669

16 338v Nomeação de pessoas para o Governo de Pernambuco.[Traz o despacho de 1 de Fevereiro de 
1670].

1 FEV 1670

16 340v Sobre o que escreve o capitão-mor da Paraíba Luís Nunes de Carvalho contra Marinho de 
Bulhões, seus irmãos e demais [leitura hipotética] capítulos que contra eles oferecem, que ficam 
este Conselho.

1 OUT 1669

16 340v Sobre a devassa que veio de Cabo Verde da morte de Manuel Diniz Ribeiro, Deão Provisor e 
Vigário Geral daquele Bispado, e vai a relação que se acusa.

9 OUT 1669

16 341 O governador de Pernambuco dá conta da chegada àquele porto de um brigue holandês vindo 
da feitoria que a Companhia Geral da Holanda tem no Cabo da Boa Esperança

30 OUT 1669

16 341 Sobre a reformação (sic) dos terços da Baía e Pernambuco e se convém que se faça, e vão as 
consulttas que se acusam.- neste livro fls.197 e 237v.

6 NOV 1669

16 342 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de tesoureiro geral do Brasil, por tempo de três 
anos.

23 SET 1669

16 342v O governador do Brasil dá conta da chegada da naveta da Índia ao porto da Baía, regimento 
que lhe deu para a viagem e assento que fez com os capitães e mestres dos navios para 
haverem de acompanhar em conserva e vão os papéis que se acusam.

7 SET 1669

16 342v Dá-se conta a Sua Alteza do prejuízo que se segue a Sua Real Coroa das nomeações de bispos 
de missões para o Estado da Índia que fez a Junta da Propaganda e vai a cópia do papel que se 
acusa.

7 DEZ 1669

16 343 Sobre se porem editais para os capitães que devem passar à Índia nas embarcações da 
monção de Março e consultas que sobre isso se têm feito.

16 DEZ 1669

16 343 O Provedor-Mor da Fazenda do Brasil e o Doutor João de Góis de Araújo queixam-se dos 
Ministros da Relação daquele Estado se intrometerem a tomar conhecimento dos agravos e 
matérias de boa  arrecadação da Fazenda Real, pela qual se faz execuçao dos devedores.

14 DEZ 1669

16 344 Sobre Sua Alteza nomear Ministro a quem se remetam as consultas do mesmo Conselho para 
se evitarem as reformações delas.

14 DEZ 1669

16 344 Sobre as propinas que se devem aos ministros, secretário e mais oficiais do Conselho, do dia de 
S. Tomé de cada ano e onde pede a Sua Alteza seja servido mandar se lhe paguem.

23 DEZ 1669

16 344 Sobre o que respondeu o Desembargador Diogo Marchão Temudo nos papéis inclusos tocantes 
ao capitão Gil[berto] Helme.

23 DEZ 1669

16 344v Sobre o que escreve o Desembargador João de Góis de Araújo acerca do contrato dos dízimos 
que se rematou a Sebastião Duarte no ano de 1663, e culpa que tiveram o Provedor-Mor da 
Fazenda e Procurador dela.

20 DEZ 1669

16 345v O Provedor-Mor da Fazenda do Brasil Lourenço de Brito de Figueiredo dá conta do que 
importam as rendas reais daquela capitania e suas anexas, e despesas que delas se fazem, e 
donde poderão sair as dos consertos de algumas embarcações da Índia que forem tomar aquele 
porto e vão as duas relações que se acusam.

20 DEZ 1669
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16 346v Sobre o que pretendem os moradores do Rio de Janeiro de haver naquela capitania um 
mosteiro de freiras.

28 DEZ 1669

16 347 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do Ceará. 28 DEZ 1669
16 347v Sobre a causa por que se não deferem as consultas da lista que os governadores da Índia 

enviam e vai a cópia do papel se acusa.
23 JAN 1670

16 348 O Provedor-Mor da Fazenda do Brasil dá conta da chegada ao porto da Baía da nau Nossa 
Senhora dos Remédios de Cassabu, diloigência que procederam para averiguar a causa e 
outros particulares, e vão os papéis que se acusam.

29 JAN 1670

16 348v Sobre as devassas que se hão-de tirar na capitania da Paraíba e se nomear juiz aos dois pretos 
que vieram daquela capitania e estão no Limoeiro.

28 JAN 1670

16 350 Nomeação de pessoas para o ofício de Juiz dos Órfãos da Capitania de Itamaracá. 29 JAN 1670
16 350 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão dos órfãos da Vila de Olinda. 6 FEV 1670

16 351 Sobre o que escreve o governador do Brasil acerca da ordinária que se deve dar aos Religiosos 
de Santo António dos Capuchos que assistem na Vila do Cairú.

30 JAN 1670

16 351 Sobre a ordinária que se deve dar à Igreja de São Gonçalo do Rio de Janeiro e vai a consulta 
que se acusa.

31 JAN 1670

16 351 Sobre as ordens que pede se lhe passem para as diligências de Pernambuco o Desembarbador 
João Monteiro de Miranda.

31 JAN 1670

16 351v Sobre o que escreve o Desembargador João de Góis de Araújo acerca do que resultou na 
diligência que fez no dispêndio do dinheiro do cunho da moeda da Baía.

31 JAN 1670

16 352v Com a consulta inclusa da Junta do Comércio Geral sobre se conservar a João de Mendonça 
nas casas em que vive em Pernambuco.

1 FEV 1670

16 352v Sobre o que respondeu ao Secretário deste Conselho Inácio Coelho da Silva em ordem ao aviso 
que se lhe deu para ir servir a capitania-mor da Paraíba em que está provido.

1 FEV 1670

16 353 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão da Casa dos Contos da Baía. 6 FEV 1670

16 354 Sobre as pessoas que devem passar à Índia por capitão-mor e capitães das naus deste ano. 12 FEV 1670

16 354 Sobre o salário que devem levar os juízes ordinários do Rio de Janeiro quando forem tirar 
devassas fora da cidade.

13 FEV 1670

16 354 Sobre o que pedem os oficiais da Câmara da Baía. 13 FEV 1670
16 354v Sobre se não haver de consultar o posto de general dos galiões do Estado da Índia. 3 MAR 1670
16 354v Sobre os engenheiros que nesta monção devem passar à Índia. 6 MAR 1670
16 355 Sobre os sacos que o Tesoureiro da Chancelaria da Corte há-de mandar fazer para as naus que 

hão-de remeter este ano à Índia.
10 MAR 1670

16 355 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de mar-e-guerra da nau em que se vai 
embarcado para a Índia o Vice-Rei Luís de Mendonça Furtado.

10 MAR 1670

16 355 Nomeação de sujeitos para o posto de mestre de campo do Terço que se há-de formar para 
passar ao Estado da Índia nesta presente monção.

MAR 1670

16 356v Satisfaz-se ao que se Sua Majestade manda pelo decreto indluso com que vieram as duas 
consultas de António de Brito Cassão e João de Mesquita, que tornam com a cópia da carta do 

13 MAR 1670
q , q p

Vice-Rei António de Melo de Castro.
16 356v Nomeação de pessoas para o posto de capitão da fortaleza de Mormugão da barra de Goa. 14 MAR 1670

16 357 Sobre o inconveniente que se segue de as naus não virem da Índia em direitura a este Reino. 17 MAR 1670

16 357v Sobre a conservação da fortaleza de Moçambique, Rios e outros prticulares e vão os papéis que 
se acusam.

27 MAR 1670

16 358 Sobre a queixa que fazem os oficiais da Câmara da Baía do governador Jorge Furtado de 
Mendonça, e vão as consultas e as cópias das cartas que se acusam.

24 ABR 1670

16 358 O Provedor-Mor da Fortaleza do Brasil dá conta de como está vago na Relação o ofício de 
Procurador dela, e que conviria provê-lo V. Alteza na pessoa do Desembagador João de Góis de 
Araújo que o está exercitando.

29 ABR 1670

16 358v Sobre o que escreve o Provedor-mor da Fazenda do Brasil acerca da causa por que se não deu 
cumprimento à ordem para se não levarem dois ordenados, e vai a relação que se acusa.

29 ABR 1670

16 359 Sobre se será conveniente que Fernão de Sousa Coutinho, governador de Pernambuco, se 
embarque primeiro ou em companhia do Desembargador João Monteiro de Miranda que vai 
tratar da composição das fazendas daqueles moradores.

6 MAI 1670

16 359 O governador de S.Tomé, Paulo Freire de Noronha, dá conta das muitas faltas que aquela ilha 
tem de soldados e oficiais, de artilheiros, pedreiros, e oleiros e pede se lhe enviem.

6 MAI 1670

16 359v Sobre o que escrevem o Provedor-Mor da Fazenda do Brasil e o Desembargador João Góis de 
Araújo acerca da causa por que se não cobrou de António de Andrade de Pina contratator dos 
dízimos que devem (sic) à Fazenda Real.

6 MAI 1670

16 360 Sobre os descaminhos de que acusa o Provedor-Mor da Fazenda do Brasil que usam os 
contratadores dos dízimos da Baía nos pagamentos dos seus contratos.

6 MAI 1670

16 360v Sobre o que escreve o Ouvidor da Ilha de S. Tomé acerca das insolências do governador Pedro 
da Silva, e sucessor que pede se lhe envie.

8 MAI 1670

16 360v Sobre o que escreve o Vigário Geral das Ilhas de Cabo Verde em razão das culpas e crimes que 
tem cometido o Padre Estevão Freire.

12 MAI 1670

16 361 Sobre as dúvidas que há entre o governador geral do Brasil e o do Pernambuco por causa da 
jurisdição que toca a cada um.

12 MAI 1670

16 361v Sobre o que escreve Jerónimo Nunes da Costa da feitoria que os Holandeses têm no Porto de 
Loango em Angola.[ Despacho 4 de Agosto 1670 ].

4 AGO 1670

16 362 Sobre o que avisa de Roma acerca da Junta da Propaganda Fide haver nomeado bispos para a 
Índia e vão as cartas que se acusam.

14 MAI 1670

16 363 Sobre o que representam os oficiais da Câmara da Baía por seu procurador e escreve o 
governador Alexandre de Sousa Freire em ordem ao contrato dos vinhos que se rematou a 
Sebastião Duarte, e vai a cópia do papel que se acusa.

23 JAN 1671
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16 365 Sobre o que escreve o Provedor da Fazenda de Angola acerca da venda da fragata Conceição 
que o superintendente da Fábrica do Rio de Janeiro lhe ordenou, e o estado em que fica.

22 MAI 1670

16 365 Sobre o que avisa o governador Alexandre de Sousa Freire em razão do comércio que se 
procurava ter com o Rio da Prata, e vão as cartas que se acusam.

21 MAI 1670

16 366 Sobre o que escrevem o governador do Brasil e os oficiais da Câmara da Baía acerca do 
atrevimento com que tem procedido o gentio bárbaro contra os moradores do Recôncavo.

29 MAI 1670

16 367 Nomeação de pessoas para o cargo de Provedor da Fazenda da Ilha de S. Tomé por três anos. 27 MAI 1670

16 397v Sobre o descobrimento do Lago Dourado no Estado de Maranhão e vão os 2 papéis que se 
acusam.

30 MAI 1670

16 368v Sobre o papel de apontamentos de Pedro César de Meneses, que vai por governador do 
Maranhão, acerca das munições e gente de que necessita aquele Estado.

30 MAI 1670

16 369v Sobre se não consultar requerimento das pessoas que servem nas conquistas, sem se 
apresentar certidão do escrivão dos degredados, e se enviar relação dos que para elas foram e 
vão as cartas que se acusam para Sua Alteza assinar.

31 MAI 1670

16 370 Sobre as propinas de especiaria que se devem aos ministros e oficiais do mesmo Conselho e se 
pagarem na Baía ou Reino de Angola.

3 JUN 1670

16 370v Nomeação de pessoas para o cargo de capitão da Ilha do Fogo. 6 JUN 1670
16 371 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que na Baía vagou por falecimento de 

Lourenço de Araújo de Góis.
7 JUN 1670

16 372 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que na cidade de S. Luís do Maranhão 
vagou por Luís de Sousa.

10 JUN 1670

16 374 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que em Pernambuco vagou por 
Francisco Barbosa Caldas.

14 JUN 1670

16 375 Com as cartas que se escrevem aos governadores das conquistas ultramarinas e Câmaras, 
sobre dinheiro com que hão-de contribuir para os missionários do Evangelho que vão às 
mesmas conquistas.

23 JUN 1670

16 375v Sobre o que avisa o governador de Angola em razão do inconveniente que há para se não 
fabricarem engenhos de açúcar naquele Reino.

7 JUL 1670

16 375v Sobre o que escreve o governador de Angola em razão de se acrescentar no Regimento dos 
ouvidores daquele Reino que possam ser juízes dos feitos da coroa.

8 JUL 1670

16 376 Sobre o que escreve o governador de Angola Francisco de Távora acerca de se não executar a 
ordem para se cobrar pelos bens do governador Tristão da Cunha a jóia que tirou de uma 
presa.[Despacho: 22.8.1670]

22 AGO 1670

16 376 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca da proibição que havia para se não 
levarem éguas àquele Reino.

8 JUL 1670

16 376v Sobre o que escreve o governador de Angola em razão das minas da prata, cobre e ferro que há 
naquele Reino.

7 JUL 1670

16 376v Sobre os regimentos que o governador de Angola mandou fazer aos oficiais da Justiça e 
Fazenda daquele Reino e os mais que convirá fazerem-se para o bom governo das conquistas.

7 JUL 1670

16 377 O governador de Angola, Francisco de Távora, dá conta das contendas que há entre os dois 
príncipes do Congo e do procedimento do Conde do Sonho que se faz árbito  do Reino.

6 JUL 1670

16 378 Sobre o que escreve o governador de Angola, Francisco de Távora, acerca de sua chegada 
aquele Reino; gente e munições que nele há, procedimento dos seus aliados e de El-Rei de 
Angola, guerra que estava em campanha e outros particulares, e vai a cópia da Relação que se 
acusa.

8 JUL 1670

16 379 Sobre se acrescentar a alçada ao Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio e vai o 
capítulo que se acusa.

9 JUL 1670

16 379 Sobre o que escreve o governador de Angola Francisco de Távora acerca das fortificações 
daquele Reino e forte do Penedo, e da resistência dos capitães dos presídios.

8 JUL 1670

16 379v Sobre o que escreve o governador de Angola Francisco de Távora acerca das embarcações da 
Índia que arribam àquele Reino e vai a consulta que se acusa.

16 JUL 1670

16 379v Nomeação de pessoas para o ofício de almoxarife e feitor da Fazenda das Ilhas de Cabo Verde 
por três anos.

19 JUL 1670

16 380 Dá-se conta a Sua Alteza da dúvida que se moveu sobre a nomeação de pessoa que há-de ser 
escrivão das diligências que vai Pernambuco o Doutor João Monteiro de Miranda (sic).

19 JUL 1670

16 381 Sobre a dúvida que houve de se passar alvará de mantimento e Regimento ao Bacharel Manuel 
Fernandes Godinho provido pelo Desembargo do Paço no cargo de Ouvidor-Geral do 
Maranhão.

24 JUL 1670

16 381v Sobre a diligência a que deve ir a Pernambuco o Desembargador Manuel da Costa Palma. 6 AGO 1670

16 382 Sobre se acrescentar a alçada ao Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio e vai o 
capítulo que se acusa.

8 AGO 1670

16 382 Sobre os inconvenientes que se apontam para não ir o Desembargador João Monteiro de 
Miranda ao Brasil.

9 AGO 1670

16 383 Sobre o Regimento que pede se lhe passe Fernão de Soua Coutinho  para o governo de 
Pernambuco e vão os papéis que se acusam.

13 AGO 1670

16 383v Sobre se acrescentar no Regimento do governo de Pernambuco o capítulo de que vai inclusa a 
cópia.

13 AGO 1670

16 384 Nomeação de pessoas para o ofício de Juiz dos Órfãos da Ilha de S. Tomé por tempo de três 
anos.

8 AGO 1670

16 384 Nomeação de pessoas para o governo da Ilha de S. Tomé. 18 AGO 1670
16 385 Sobre os dois feitos crimes que vieram sentenciados da Relação do Brasil acerca da morte do 

capitão que foi da capitania do Espírito Santo, João de Almeida Rios, e vai a cópia da relação 
que se acusa.

13 AGO 1670

16 385v Nomeação de pessoas para o ofício de Provedor da Fazenda do Reino de Angola. 19 AGO 1670
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16 386 Sobre a fábrica de anil que o governador do Maranhão Pedro César de Menezes pretende fazer 
àsua custa naquele Estado, e forma em que pede se lhe devia conceder.

21 AGO 1670

16 387 Sobre se franquiar a navegação e comércio deste Reino e suas conquistas e vai o papel que se 
acusa.

27 AGO 1670

16 387v Sobre as embarcações que na monção de Março do ano que vem, hão-de passar à Índia, e 
convir que partam com toda a brevidade.

2 SET 1670

16 387v Sobre o comércio que os moradores da Ilha do Fogo pretendem ter com os Ingleses, vendendo-
lhe cavalgaduras para os Barbados.,

10 DEZ 1670

16 389 Sobre o dinheiro que deve ao Cofre dos Órfãos e Capelas do Estado do Brasil Bernardo Vieira 
Ravasco e vai a consulta que se acusa.

13 SET 1670

16 389 Sobre ser conveniente fazerem-se neste Reino as folhas da receita e despesa das conquistas, 
como antigamente se fazia, e vai a cópia do capítulo do Regimento de que se acusa.

18 SET 1670

16 389v Dá-se conta a Sua Alteza do que respondeu o Procurador da Fazenda acerca da proibição que 
havia para se não levarem éguas ao Reino de Angola e vão as consulas e papéis que se 
acusam.

27 SET 1670

16 390 Sobre a queixa que fazem os oficiais da Câmara da Baía do General Jorge Furtado Mendonça e 
vão as consultas e cópias das cartas que se acusam.

29 SET 1670

16 390 Com a consulta conclusa sobre o que avisa o governador de Angola em razão do inconveniente 
que há para se não fabricarem engenhos de açúcar naquele Reino, sobre a aguardente da 
cana.

24 SET 1670

16 390v Sobre a residência que veio da Índia do Vice-Rei António de Melo de Castro e se envia a Sua 
Alteza.

3 OUT 1670

16 390v Sobre os 2 mil cruzados que o Governador do Brasil, Alexandre de Sousa Freire, envia de 
rendimentos das baleias para provimento de munições e pólvora. E vão as cópias da carta e 
decreto que se acusam.

3 OUT 1670

16 390v Sobre o que escreve o governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire acerca do excesso que 
cometeu contra Lourenço de Brito de Figueiredo, Provedor-Mor da Fazenda do Brasil.

7 OUT 1670

16 391 Sobre a falta de justiça que se experimenta nas IIhas de Cabo Verde por causa do Ouvidor, que 
para elas ia, ser cativo e estar exercitando aquele cargo um sujeito de capa e espada, de que há 
queixas, e convir que os bachareis que o Desembargo do Paço nomear para as conquistas 
sejam pessoas capazes de experiência e letras.

14 OUT 1670

16 392 Sobre os 2.000 cruzados que vêm da Baía para se enviarem em pólvora para aquela praça. s.d. s.d. s.d.

16 392 Sobre o que escreve o governador de Brasil Alexandre de Sousa Freire acerca dos calceses 
que vinham na frota.

20 OUT 1670

16 392v Sobre o que escreve o Governador do Brasil acerca de ser conveniente tratar-se do comércio do 
Rio da Prata com aquele Estado e vai a carta que se acusa.

20 OUT 1670

16 392v Sobre as amarras que se remeteram do Brasil a este Reino na frota e vai a carta que se acusa. 20 OUT 1670

16 393 Dá-se conta a Sua Alteza do que responde o Govenador e Ouvidor Geral da Capitania de 7 NOV 1670q p p
Pernambuco acerca do que se lhe ordenou em ordem a tomar conta aos Procuradores do 
donatário Duarte de Albuquerque e vão as cartas e papéis que se acusam.

16 393 Sobre a parte em que se deve pagar a António Luís Gonçalves da Câmara o soldo da jornada 
das minas de Pernaji (sic) e vai da consulta que se acusa..

7 NOV 1670

16 393V O Governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire dá conta com os papéis inclusos do que lhe 
escreveram os oficiais da Câmara sobre se fabricarem de novo engenhos.

22 NOV 1670

16 394 Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara da Baía em razão de não haver assistentes do 
Correio-Mor naquele Estado.

10 MAR 1670

16 394v Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara da Capitania do Rio Grande em razão da falta que 
tem de pólvora, balas e munições.

12 NOV 1670

16 394v Sobre o que escreve o Governador do Brasil acerca de haverem de remeter os 40.000 cruzados 
do dote de Inglaterra separadamente do Donativo e paz da Holanda.

29 OUT 1670

16 395 Nomeação de pessoas para o cargo de Provedor da Fazenda de Pernambuco por três anos. 23 NOV 1670

16 397 O Provedor-Mor da Fazenda do Brasil Lourenço de Brito de Figueiredo dá conta do que lhe 
parece conveniente para se não haverem de pagar ao capitão Gaspar Pacheco os soldados de 
intertenido (sic).

18 NOV 1670

16 397v Sobre ser conveniente fortificar-se a praça de Cacheu, presídio de infantaria que deve ter, e 
regimento que se deve fazer para o governo de Cabo Verde.

26 SET 1670

16 398v Os oficiais da Câmara da Vila da Conceição pedem que seja aquele povo aliviado do donativo 
que se lhe lançou para o dote de Inglaterra e paz de Holanda.

27 NOV 1670

16 399 Sobre a queixa que fazem os oificiais da Câmara de Olinda de o governador Bernardo de 
Miranda Henriques comprar os couros das rezes que se matam no curral por menos de metade 
do justo preço e  opressão que disso se segue aos moradores e soldados, e vão as cópias das 
cartas que se acusam.

29 NOV 1670

16 400 Sobre o que escreve o Governador de Pernambuco acerca dos procedimentos dos oficiais da 
Câmara de Itamaracá na cobrança de donativo para o dote da Raínha da Grã-Bretanha  e paz 
da Holanda e o que escrevem os mesmos oficiais da Câmara e os da vila de Olinda em sua 
defesa.

19 NOV 1670

16 401v Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara de Pernambuco acerca do mal que procede o 
Ouvidor Geral João de Sepúlveda de Matos no exercício do mesmo cargo.

26 NOV 1670

16 402 Sobre a diferenças que houve na Capitania de Paraíba e entre o Capitão-Mor dela Luís Nunes 
de Carvalho e alguns moradores, e vai a relação que se acusa.

11 DEZ 1670

16 402v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de meirinho da correcção da Capitania do Rio 
de Janeiro.

11 DEZ 1670

16 403 Sobre a grande falta que há de bispos na Índia e nas mais conquistas deste Reino. 22 DEZ 1670
16 403 Dá-se conta a Sua Alteza da dúvida que se oferece ao cumprimento do decreto incluso passado 

a favor do Governador de Pernambuco Fernão de Sousa Coutinho.
13 AGO 1670
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16 403v Sobre Sua Alteza mandar declarar quantas embarcações hão-de passar à Índia na monção que 
vem, se há-de ir nelas Vice-Rei ou Capitão-Mor e socorro que em sua companhia se deve 
enviar, e outros particulares tocantes à sua conservação.

9 DEZ 1669

16 405v Nomeação de pessoas para capitão da 3ª e 4 ª embarcação que na presente monção hão-de 
passar à Índia e vai a consulta que se acusa..

6 MAR 1670

16 405v Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro dos procedimentos de João 
Correia de Sá e vai a carta que se acusa..

24 NOV 1670

16 406 Nomeação de sujeitos para o sargento-mor e capitães de nove companhias de que se há-de 
formar o terço que na presente monção há-de passar de socorro à Índia.

1 MAR 1670

16 409 O ouvidor geral do Rio de Janeiro dá conta da queixa que um escravo lhe foi fazer de seu 
senhor haver cometido com ele um pecado abominável.

13 DEZ 1670

16 409v Sobre se aposentar o mestre de campo Álvaro de Azevedo. 17 JAN 1671
16 410 Sobre se haver de embarcar nesta frota o Desembargador João de Azevedo da Silveira a servir 

o cargo de chanceler do Brasil em que está provido.
17 JAN 1671

16 410 Sobre o que escreve o Governador do Brasil acerca das minas do salitre que alvitrou o capitão 
João Vieira de Morais e vão os papéis que se acusam.

13 JAN 1671

16 410v Sobre papel de apontamentos que deu Paulo de Azevedo Coutinho contra os oficiais da Câmara 
da Baía de Todos-os-Santos, em razão dos descaminhos da Fazenda Real.

13 JAN 1671

16 411 Sobre a residência que se deve tirar ao governador Alexandre de Sousa Freire. 30 JAN 1671
16 411 Sobre o que representam os Procuradores da Baía e Rio de Janeiro em razão de não convir que 

os governdoes e ministros do governo negoceiem nem tratem em negócios e outros 
particulares.

31 JAN 1671

16 412v Voto de João Falcão de Sousa. 4 FEV 1671
16 413 Sobre o que representam os Procuradores da Baía e Rio de Janeiro acerca dos danos que se 

seguem à conservação daquelas capitanias de se concederem  licenças a navios para virem 
fora da frota.

31 JAN 1671

16 413v Sobre o que apresentam os Procuradores da Baía e Rio de Janeiro em razão das moléstias que 
aqueles povos padecem com as opressões dos generais e almirantes e oficiais das frotas, por 
suas insolências.

31 JAN 1671

16 414 Sobre o que representam os Procuradores da Baía e Rio de Janeiro acerca da forma que 
devem tomar as frotas em irem e virem do Brasil.

31 JAN 1671

16 415 Sobre o que representam os Procuradores da Baía e Rio de Janeiro acerca dos danos que se 
seguem à conservação daquela capitania, e de os governadoes e ministros reais se 
intrometerem nas eleições das pessoas para o governo da República e ofício de Tesoureiros 
dos donativos.

31 JAN 1671

16 416 Sobre se passar padrão a Pedro César de Meneses de dois mil cruzados de juro em razão do 
contrato do anil do Maranhão e vai a cópia que se acusa.

3 FEV 1671

16 416 Sobre o que responde o Desembargador António Nabo Peçanha acerca do requerimento que 
aqui se fez, em nome dos oficiais da Câmara do Rio de Janeiro, em que pediam se tirasse aos 
Padres da Companhia de Jesus a administração temporal dos Índios.

7 FEV 1671

16 416v Nomeação de pessoas para o posto de mestre de campo que está na Baía exercitando Álvaro 
de Azevedo.

7 FEV 1671

16 417 O Governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire dá conta do estado em que ficou o Galião, 
Santa Teresa que naquele porto foi arribado, vindo da Índia.

7 FEV 1671

16 417v Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que na Baía vagou por deixação (sic) 
que dela fez o capitão António de Queirós, e vão as consultas que se acusam.

12 FEV 1671

16 418v Nomeação de pessoas para a capitania do forte de Sto. António da Baía que tem anexos o de 
Santa Maria e de São Diogo.

12 FEV 1671

16 419v Nomeação de pessoas para capitania do forte de Nossa Senhora de Monserrate do Distrito da 
Baía.

12 FEV 1671

16 420v Nomeação de pessoas para o posto de Sargento-Mor de Cabo Verde. 30 JAN 1671
16 421v Nomeação de pessoas para a capitania da fortaleza de S. João da Barra do Rio de Janeiro. 12 FEV 1671

16 423v Dá-se conta a Sua Alteza da controvérsia que resultou com o Conselho da Fazenda sobre o 
contrato do sal que se mandou pôr em pregão, e vão as cópias dos 2 decretos que se acusam.

13 FEV 1671

16 424v Dá-se conta da Sua Alteza da utilidade que se seguirá dos direitos reais e vassalos da cultura do 
gengibre no Brasil, e vai o papel e cópia da Provisão que se acusam.

19 FEV 1671

16 424v Sobre a viagem do capitão-mor das naus deste ano tocar a D. António Alves da Cunha, e vai a 
provisão que se acusa.

23 FEV 1671

16 425 Nomeação de pessoas para o cargo de Secretário do Estado da Índia. 27 FEV 1671
16 425 Sobre o que acrescentou no Regimento de Cabo Verde que se dá a Manuel Pacheco de Melo 

paa Sua Alteza assinar com as de crença (sic),.
17 JAN 1671

16 425 Satisfaz-se a dúvida que Sua Alteza teve de assinar as postilhas de Luís Baracho de Sequeira. 9 MAR 1671

16 425v Nomeação de pessoas para as companhias de Infantaria que passam à Índia nesta monção.. 9 MAR 1671

16 426v Sobre o embargos com que veio o Conde de S. Miguel à capitania-mor de naus da Índia, de que 
está provido Cristóvão Ferrão de Castelo Branco.

2 MAR 1671

16 427 Satisfaz-se a dúvida que Sua Alteza teve de assinar as pastilhas de Luís Baracho. 10 MAR 1671
16 427 Sobre o que S. A. mandou ordenar ao Conselho em razão das pessoas que se acham com 2 

ofícios.
9 ABR 1671

16 427 Nomeação de pessoas para capitão das capitanias de S. Pedro e S.Paulo e Santa Ana no 
Estado do Brasil.

16 ABR 1671

16 428 Satisfaz-se ao que Sua Alteza manda sobre as duas consultas inclusas do cronista e guarda-
mor da Torre do Tombo do Estado da Índia.

18 ABR 1671

16 428 Sobre a dúvida que o duque presidente pôs a por vista (sic) nas provisões de Domingos Pereira, 
almoxarife que foi do Rio de Janeiro, e a consulta que se acusa.

22 ABR 1671

16 429 Sobre se escrever ao Provincial da Província de Enxabregas (sic) que enviou ao Maranhão um 
mestre de filosofia para a ensinar aos Religiosos Capuchos e aos moradores daquele Estado.

28 ABR 1671
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16 429 Sobre os governadores e ministros do Estado do Brasil não haverem de levar propinas dos 
contratos que se arrematam naquele Estado, e vão as cópias das consultas que se acusam, 
carta e provisão.

11 MAI 1671

16 430 Nomeação de pessoas para o cargo de Provedor da Fazenda da Capitania de Pernambuco por 
3 anos.

9 JUN 1671

16 433 Nomeação de pessoas para o forte de S. Bartolomeu da Baía. 10 JUN 1671
16 434 O Governador de Pernambuco, Fernão de Sousa Coutinho, dá conta  de sua chegada e socorro 

que enviou a Angola a Francisco de Távora por razão do sucesso que teve o exército que 
lançou fora e vão as cartas que se acusam.

13 JUN 1671

16 434 Sobre o que escrevem os governadores do Brasil, e Pernambuco acerca do sucesso que teve o 
exército que o governador de Angola pôs em campanha contra o Conde de Sonho e vão as 
cartas, cópias de outras e do capítulo do Regimento que se acusam.

23 JUN 1671

16 435v Nomeação de pessoas para capitão da capitania do Espírito Santo do Estado do Brasil. 26 JUN 1671
16 436 Sobre o que escreve o Governador do Brasil Alexandre de Sousa Freire acerca do motim que 

houve na Capitania de Sergipe de El-Rei por causa dos excessos do capitão dele José Rebelo 
Leite e vão a carta e papéis que se acusam.

9 JUL 1671

16 436v Sobre a forma que hão-de navegar para as conquistas os navios dos vassalos deste Reino e vai 
o decreto e papel que se acusam.

18 JUL 1671

16 437 Sobre a diligência que se deve fazer em Pernambuco e neste Reino, na forma em que se deve 
pôr em arrecadação a fazenda de Bernardo de Miranda defunto, entregando-se a seus 
herdeiros, debaixo de fiança enquanto se não averiguar o que constar deve à fazenda Real.

18 JUN 1671

16 437v Satisfaz-se ao que Vossa Alteza resolve pela resposta da consulta inclusa sobre o socorro que 
se deve enviar ao Reino de Angola e vai a cópia da Relação que se acusa.

29 JUL 1671

16 438 Nomeação de pessoas para o cargo de feitor da Fazenda do Reino de Angola. 28 JUL 1671
16 439 Sobre o que responde o Ouvidor Geral do Rio de Janeiro acerca da informação que se lhe pediu 

em ordem à confirmação do contrato que Salvador Correia de Sá fez com os oficiais da Câmara  
da permutação dos foros pelas casas que lhes vendeu e vão as consultas que se acusam  - 
esta consulta foi inclusa com outra que vai registada no livro de partes fl. 348 e outra. 

1 AGO 1671

16 440v O Governador de Pernambuco Fernão de Sousa Coutinho dá conta do estado em que se 
acham as fortificações daquela praça e como se poderá tratar da sua reedificação.

8 AGO 1671

16 441 Sobre a prisão que Manuel da Costa Pessoa, governador que foi de Cabo Verde mandou fazer 
ao capitão Alexandre de Sousa e vão os papéis que se acusam.

13 AGO 1671

16 442 Sobre S. Alteza, mandar remeter ao Ministro que foi servido da residência que o Ouvidor Geral 
do Reino de Angola tirou a Alexandre Vidal Negreiros do tempo que serviu de Governador dele e 
vai a cópia da Relação que se acusa.

31 AGO 1671

16 442v Sobre a queixa que fazem os oficiais da Câmara das Ilhas de Cabo Verde do capitão da Praça 
de Cacheu Manuel Moniz de Mendonça admitir navios estrangeiros e informação de 
testemunhas que tirou do seu procedimento Manuel Correia de Lacerda..

1 SET 1671

16 443 Sobre o governo espiritual e político do Estado da Índia e vai o papel que se acusa. 3 SET 1671
16 443v Sobre a sumaca que se apartou na viagem da Nau Inglesa Maria Marta vindo de Pernambuco. 9 SET 1671q p g g

16 444 Satisfaz-se ao que Sua Alteza ordena da pretensão que tem Salvador Correia de Sá a se lhe 
confirmar o contrato que fez com a Câmara do Rio de Janeiro e vai a consulta.

10 SET 1671

16 444v Sobre o que pedem por seu procurador os oficiais da Câmara de Pernambuco e vão a petição e 
cartas que se acusam.

11 NOV 1671

16 444v Inácio Coelho da Silva capitão-mor da Paraíba dá conta do estado em que achou aquela praça e 
vão as certidões que se acusam.

11 SET 1671

16 445 Satisfaz-se ao que S. Alteza manda pelo Decreto incluso, sobre a queixa que fez o Doutor 
Manuel da Costa Palma do governador Alexandre de Sousa haver recolhido a si uns autos sem 
os querer restituir ao escrivão e vão as consultas do Desembargo do Paço que se acusam.

19 NOV 1671

16 445v Sobre as notícias que nele há de a Junta da Propaganda Fide continuar em nomear Bispos do 
Oriente e Patriarca da Etiópia e vão a cópia e consultas que se acusam.

16 NOV 1671

16 446 Sobre as ordens que se devem passar para virem a este Reino as Fazendas da Índia que na 
Baía se entregaram às viúvas do capitão Francisco Rangel e do Piloto Manuel Soares e vai a 
cópia da consulta que se acusa.

24 NOV 1671

17 1 Sobre a forma em que se devem receber os presentes que os Reis e sobas em Angola 
costumam mandar aos fornecedores daquele Reino nas suas entradas.

22 FEV 1670

17 1v Sobre o Requerimento que se fez de novo aos governadores de Angola e vão os papéis que se 
acusam.

24 FEV 1671

17 2 Sobre o que escreve Fernão de Sousa Coutinho, governador de Pernambuco em razão da 
guerra que pretendia fazer aos negros dos Palmares e vai o papel que se acusa. Esta consulta 
foi inclusa com outra que vai registada Lº de Pernambuco fl.14.

9 OUT 1671

17 3 Nomeação de pessoas para o posto da capitania do Curupá. 14 OUT 1671
17 4 Sobre a compª que Manuel da Costa Pessoa oferece armar à sua custa, e de outras pessoas 

para o comércio de Cacheu e vai o papel que se acusa.
16 OUT 1671

17 4v O Provedor da Fazenda da Capitania de Pernambuco dá conta da despesa que se fez no 
socorro de Angola e pede se haja pôr boa ao Almoxarife e vai a cópia da portaria do governador, 
réplica do mesmo Provedor e conta do que importou.

16 OUT 1671

17 5v Dá-se conta a Sua Alteza de como para a boa forma, direcção, para a administração dos 
contratos e feitos que vierem das conquistas e fornecimentos do que se lhes há-de remeter para 
sua defesa, convém mandar passar três decretos na forma que se aponta e vão as consultas e 
cópias dos que se acusam. (sic).

20 OUT 1671

17 5v Sobre as naus da Índia haverem de tomar o porto da Baía do Brasil e permitir aos oficiais e 
gente do mar vender nele as roupas da sua liberdade, e vai o papel de António Pais e os mais 
que se acusam.

20 OUT 1670

17 6 Sobre não virem do Estado do Brasil escravos para o Reino e vai a consulta que se acusa. 23 OUT 1671

17 6v Nomeação de pessoas para o cargo de Provedor-Mor dos Coutos do Estado da Índia. 21 OUT 1671
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17 7 Nomeação de pessoas para o cargo de vedor geral da Fazenda do Estado da Índia. 23 OUT 1671
17 7 Sobre a expedição dos Bispos das conquisas e se tratar de se procurarem as bulas dos que 

ainda as não têm.
22 OUT 1671

17 7v Sobre S. Alteza mandar ordenar pelo Conselho da Fazenda se dêem passagem e mantimentos 
ao Bispo do Brasil, religiosos e mais ministros e mantimentos dos degredados que forem para as 
conquistas e vão as consultas e petições que se acusam.

22 OUT 1671

17 7v Nomeação de pessoas para o posto de Mestre de Campo da Baía que vagou por Nicolau 
Aranha Pacheco.

22 OUT 1671

17 10 Dá-se conta a Sua Alteza de como para a boa forma e direcção da administração dos contratos 
e feitos que vierem das conquistas e fornecimento do que se lhes há-de remeter para sua 
defesa, convém passar-se dois decretos na forma que se aponta e vão as consultas e cópias 
dos que se acusam.

29 OUT 1671

17 10v Sobre os cabos da guerra que assistem em Pernambuco e alguns deles estarem 
impossibilitados de poderem servir.

3 NOV 1671

17 10v Satisfaz-se ao que S. Alteza manda pela consulta inclusa acerca do procedimento do 
governador Alexandre de Sousa Freire.

6 NOV 1671

17 11 Sobre a terça parte mais do lanço que fez Manuel Nunes Coelho no Contrato de Sal do Brasil 
depois de estar rematado a Pº Stalpart e Luís de Pina Caldas.

10 NOV 1671

17 11v Sobre o que escreve o Provedor mor da Fazenda do Brasil acerca dos desembargadores da 
Relação da Baía tomarem conhecimento dos Agravos da arrecadação da Fazenda Real, contra 
a forma das ordens de Sua Alteza.

10 NOV 1671

17 12 Nomeação de pessoas para General da Armada do Estreito de Ormuz e vai a consulta que se 
acusa.

14 NOV 1671

17 12v Satisfaz-se ao que Sua Alteza ordena pelo seu Decreto sobre as duas embarcações que na 
monção que vem, hão-de ir à Índia e Infantaria que nelas se determina embarcar.

14 NOV 1671

17 13 Sobre a forma em que devem passar à Índia os mil infantes que se enviam de socorro àquele 
Estado e se consultarem sujeitos para capitão mor da 2ª nau.

14 NOV 1671

17 13 Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da Vara de Meirinho do campo de Rio de 
Janeiro.

19 NOV 1671

17 14 Nomeação de pessoas para o posto de capitão e sargento mor da Ilha do Fogo. 20 NOV 1671
17 14 Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que em Pernambuco vagou por morte de 

João Bezerra Jácome e vai a consulta que se acusa que está registada no Livro de partes.fl.141.
26 NOV 1671

17 16 Nomeação de sujeitos para o Bispado de Cochim. 27 NOV 1671
17 17v Sobre se consultar o cargo de Secretário do Estado da Índia. 28 NOV 1671
17 17v Nomeação de pessoas para o posto de capitão mor da capitania do Rio Grande. 13 NOV 1671
17 20 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Artilharia da capitania do Rio de Janeiro. 7 DEZ 1671

17 20 Sobre o papel que se deu a Sua Alteza que trata do comércio livre que se deve conceder do 
Brasil para Moçambique e Índia.

12 DEZ 1671

17 21v Dá-se conta a Sua Alteza das residências que na capitania do Rio de Janeiro tirou e remeteu o 
Desembargador António Nabo Peçanha e vai a resolução que se acusa.

17 DEZ 1671
g ç ç q

17 21v Sobre o que responde o governador de Angola acerca de não haver remetido o treslado do 
assento sobre a guerra do conde de Sonho. E vai a carta e papéis que se acusam.

17 DEZ 1671

17 22 Sobre se remeter ao Tribunal o que toca a carta e petição inclusa dos oficiais da Misericórdia da 
capitania do Rio de Janeiro em que se queixam do Prelado Manuel de Sousa de Almada.

22 DEZ 1671

17 22 Sobre a declamação em que pede João Correia de Sá e vai a consulta que se acusa, que vai 
registada neste mesmo Livro fl.12 sobre esta mesma matéria.

22 DEZ 1671

17 22v Nomeação de pessoas para o cargo de secretário do Estado da Índia. 17 DEZ 1671
17 23 Nomeação de pessoas para o cargo de Provedor aos coutos de Goa e vai a consulta que se 

acusa que vai registada no mesmo L.º fl. 16V.
24 DEZ 1671

17 23 Com o papel incluso sobre ser ou não conveniente vir o capitão mor das naus da Índia na 
Monção do ano que vem.

28 DEZ 1671

17 24 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca do que se tem dispendido na obra da 
fortaleza de Casondamá e causa por que se não continua.

7 JAN 1672

17 24 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca de mandar sentar praça de Alferes a 
Joseph Correia sem embargo de ter os anos de Regimento.

7 JAN 1672

17 24 Sobre o que responde o governador de Angola Francisco de Távora acerca de se degredarem 
para a ilha de S. Tomé os culpados que ali se acharem.

7 JAN 1672

17 24v Sobre o que paga a Fazenda Real de soldo, empréstimo e liberdades, ao capitão-mor de viagem 
da Índia e o que se representa a S. A. neste particular.

3 JAN 1672

17 25 Lembre-se a S. A. o merecimento do cónego João Falcão de Sousa, conselheiro do mesmo 
conselho para ser nomeado nas promoções de bispados do Reino.

11 JAN 1672

17 25  -  25v Nomeação de sujeitos para o bispado de Angola que vagou por falecimento do bispo D. Pedro 
Sanches.hão-de passar a Índia para contadores nos contos de Goa.

13 JAN 1672

17 25v  -  26 Sobre o que escreve o governador de Angola Francisco de Távora acerca da feitoria que os 
holandese têm em Loango; escravos que se tiram de Pinda e guerra que intentou ao Conde de 
Sonho.

19 JAN 1672

17 26v Sobre os sujeitos que hão-de passar a Índia para contadores nos contos de Goa. 24 JAN 1672
17 27 Sobre a mercê que pede António Luís. 7 JAN 1672
17 27  -  27v Sobre a provimento do capitão da segunda embarcação de viagem que este ano vai a India e se 

tratar do livramento de Jerónimo Carvalho. Nota: Foi escolhido João Rodrigues de Sequeira, 22-
2-1672.

26 JAN 1672

17 27v  -  28 Sobre o que escreve o governador de Pernambuco acerca da falta de moeda que há naquela 
capitania; o que convirá ir ordem para se abrir outra vez o cunho.

10 FEV 1672

17 28  -  28v O governador de Pernambuco Fernando de Sousa Coutinho dão conta do provimento que a 
Relação da Baía deu nos agravos dos moradores das capitanias do Rio Gande São Francisco 
contra a imposição do subsídio de meia pataca que se impôs de tributo em cada arroba de 
tabaco para sustento do presídio.

8 FEV 1672
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17 28v  -  29 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca dos cavalos que mandou buscar ao Brasil 
para formar uma tropa e para o sustento dela reformar duas companhias de Infantaria.

12 FEV 1672

17 29  -  29v Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio que está por sindicante em Angola, dá conta 
da residência que tomou aos oficiais da câmara do tempo que governavam aquele Reino.

12 FEV 1672

17 29v  -  30 O governador de Angola Francisco de Távora dá conta do estado em que se acham as duas 
freguesias de Nossa Senhora da Conceição e Corpo Santo e faltas de ornamentos que 
experimentam.

9 FEV 1672

17 30 Sobre o que escreve o governador Afonso Furtado de Mendonça em razão das dívidas que há 
entre os desembargadores da Relação e o doutor Cristovão de Burgos e vai a carta que se 
acusa. Nota: Foi escolhido, interinamente Cristovão de Burgos, 26-3-1672.

22 FEV 1672

17 30  -  30v Sobre os oficiais de pedreiros, serralheiros e caboqueiros que vão para porem suas tendas e vai 
o papel que se acusa.

9 MAR 1672

17 30v - 31 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da gente de guerra do terço que se 
formou para ir a Índia.

26 FEV 1672

17 31 - 32v Nomeação de pessoas para capitães de terço que nesta monção vai a Índia. Nota: Foram 
escolhidos Luís Correa Soares, João Gomes Pereira, Domingos do Basto, Manuel da Fonseca 
Coutinho, Inádio da Mota e Miguel Pereira de Sousa, 21-2-1672.

17 FEV 1672

17 33 Sobre se prevenirem navios da Armada para segurarem e recolherem os que vierem do Brasil, e 
mais companhias.

14 MAR 1672

17 33 Sobre se remeter aos corregedores do crime da Corte a residência que se tirou de Tristão da 
Cunha do tempo que serviu de governador de Angola e vai a relaçao que se acusa. Nota: Esta 
residência foi remetida ao desembargador António da Silva e Sousa, Corregedor do crime da 
Corte, 6-4-1672.

14 MAR 1672

17 33 - 33v O Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio acerca das contas que tomou aos oficiais da 
Câmara de Angola, a devassa que tirou de seus procedimentos na administração dos direitos 
novos fardas e socorro de soldados.

14 MAR 1672

17 33v - 34 Sobre o que escreve o governador Francisco de Távora e o desembagador Sebastião Cardoso 
de Sampaio acerca dos culpados na expulsão do governador Tristão da Cunha de quem tirou 
enviou (sic) a devassa. Nota: Esta devassa foi remetida a um dos corregedores do crime da 
Corte, 12-4-1672.

19 FEV 1672

17 34 - 34v Sobre os efeitos com que se acha o Concelho para a expedição das bulas dos Bispos das 
conquistas e para as munições de que eles necessitam e vão os papéis que se acusam.

22 MAR 1672

17 34v - 35 o Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio dá conta da residência que tirou ao Provedor 
da Fazenda de Angola, Lourenço de Andrade Colaço. Nota: Estas culpas foram remetidas ao 
juiz dos feitos da Coroa e Fazenda, José Lamprea de Vargas, 12-4-1672.

24 MAR 1672

17 35 Sobre se remeterem ao juizo dos feitos da Fazenda os autos de apelação civel sobre a jóia que 
levou Tristão da Cunha sendo governador de Angola da presa que se fez no sertão e vai a 
relação que se acusa.

28 MAR 1672

17 35 - 35v O governador de Angola Francisco de Távora dá conta do socorro de Infantaria e cavalos que 9 FEV 1672g g q
se enviou de Pernambuco e pede se lhe envie também alguma gente deste Reino.

17 35v - 36 Sobre o que escreve o governador de Angola Francisco de Távora acerca das insolências del 
Rei de Dongo e guerra que lhe mandou fazer.

31 MAR 1672

17 36 - 37v Nomeação de pessoas para mestre de campo do terço que vagou em Pernambuco por António 
Dias Cardoso. Nota: Foi escolhido António Jácome Bezerra, 6-5-1672.

1 ABR 1672

17 37v - 39 Nomeação de pessoas para o Governo do Rio de Janeiro. Nota: Foi escolhido Matias da Cunha, 
23-8-1674

20 ABR 1672

17 39 Com o decreto e consulta inclusa que fez o desembargo do Paço sobre a licença eu pede D. 
Martinho de la Cueva e Sousa para seguir de Angola com sua casa para este Reino. Nota: Foi 
concedida a licença, 4-5-1672.

28 ABR 1672

17 39v Sobre as armas que pede o governdor de Angola para armar a Companhia de cavalos, que 
formou naquele reino.

9 ABR 1672

17 39v Sobre as residências dos ministros do Brasil que estão por tirar. 4 MAI 1672
17 39V - 40 - 

40V
Sobre os alvarás que pede o licenciado Matias de Almeida que estando servindo de ouvidor da 
ilha de S. Tomé o promoveu S. A. Para ouvidor de Angola e culpas que dela há.

9 MAI 1672

17 40v - 42 Sobre as utilidades que se podem seguir para a conservação da Ilha de São Tomé e suas 
anexas no miserável estado em que estão e vão os papéis que se acusam. 

9 MAI 1672

17 42 - 43 Sobre a expulsão que o ouvidor e oficiais da Câmara da Ilha de S. Tomé fizerm do governador 
Paulo Freire de Noronha e vão os capítulos que se acusam.

10 MAI 1672

17 43 - 44 Sobre o que escreve o governador do Maranhão Pedro César de Meneses acerca das duas 
naus holandesas que pretendiam entrar na cidade de S. Luís para nela comerciarem.

12 MAI 1672

17 44 - 45 Sobre a Companhia que pretende fazer para o comércio da Praça de Cacheu e Rios de Guiné e 
vão as cópias dos papéis que se acusam.

26 MAI 1672

17 45 Sobre a residência que se tirou a Diogo Carneiro Fontoura do tempo que serviu de provedor da 
Fazenda do Rio de Janeiro e se envia a S .A. Nota: Ordenou-se ao Conde Regedor mande 
sentenciar a residência, 28-5-1672.

27 MAI 1672

17 45 Sobre a jurisdição com que os governadores de Pernambuco provem os postos de guerra 
quando vagam e vão o decreto e cópias dos capítulos dos Regimentos eu se acusam.

2 JUN 1672

17 45v - 46 Satisfação que S. A. resolveu na consulta inclusa com o que respondeu o Doutor João Lamprea 
de Vargas, sobre a residência que se lhe remeteu do provedor da Fazenda de Angola Lourenço 
de Andrade Colaço tirada pelo desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio vai registada 
neste mesmo livro fls. 34v

14 JUN 1672

17 46 - 47 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que vagou na Baía por deixação de 
Francisco Teles de Meneses. Nota: Foi escolhido Luís Cardoso de Carvalho, 25-6-1672.

8 JUN 1672

17 47 - 48v Nomeação de pessoas para a Companhia que na Baía vagou por Manuel Barbosa de Mesquita. 
Nota: Foi escolhido Manuel Fernandes Gago, 25-6-1672.

8 JUN 1672
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17 48v - 50 Nomeação de pessoas para compnhia de Infantaria do presídio da capitania do Espírito Santo. 
Nota: Foi escolhido Francisco Pires de Almeida, 10-1-1674.

8 JUN 1672

17 50v - 51 O governador do Brasil Afonso Furtado dá conta da forma em que mandou fazer guerra ao 
gentio bárbaro e vão as cópias dos assentos que se acusam.

19 JUN 1672

17 51 O governador do Brasil Afonso Furtado de Mendonça dá conta da causa porque deixou de 
propor sujeitos para o forte de São Filipe de Monsarrate. 

21 JUN 1672

17 51 - 51v Sobre o que escreve o governador do Brasil Afonso Furtado de Mendonça acerca de se lhe 
mandar declarar o como se há-de haver com os mercadores ingleses e franceses na 
contribuição do donativo e caixas para a carga dos navios da armada da companhia geral.

22 JUN 1672

17 51v - 52 Sobre a queixa que um do outro faz o sargento-mor João Freire de Almeida e António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, governador que foi do Estado do Maranhão.

7 JUL 1672

17 52 - 52v Sobre o que responde o governador de Pernambuco acerca do banco da areia da barra do 
Recife.

19 JUL 1672

17 52v - 53 Sobre o que responde o governador de Pernambuco acerca do estado em que se acha a obra 
da Igreja matriz da vila de Olinda.

1 AGO 1672

17 53 - 53v Satisfaz ao que S. A. manda se lhe diga sobre o posto de capitão de artelharia do Rio de Janeiro 
que pede Manuel do Rego e vai a consulta que se acusa regista (sic) neste livro fls. 20.

1 AGO 1672

17 53v - 54 O governador de Pernambuco Fernando de Sousa Coutinho dá conta da despesa e trabalho 
com que se continua a obra do forte do Brum e o que será de utilidade para ela.

1 AGO 1672

17 54 - 54v O Provedor da Fazenda de Pernambuco João Gomes de Melo dá conta do estado em que se 
acha o engenho de São Brás.

3 AGO 1672

17 54v Sobre o que escreve o Provedor da Fazenda de Pernambuco acerca do sequestro que se fez 
no engenho de Moribara da Mata que foi de Gabriel de Pina ausente em Castela e vão a carta e 
informaçõ que se acusa.

6 AGO 1672

17 54v - 55 Sobre o que escreve o governador de Pernambuco em razão da preferência da carga dos 
navios da frota.

8 AGO 1672

17 55 - 55v O governador de Pernambuco Fernando de Sousa Coutinho dá conta das muitas mortes e 
assassínios que de poucos anos a esta parte tem sucedido naquela capitania e pede para os 
evitar se conceda áquele governo a mesma Jurisdição que tem o do Rio de Janeiro.

8 AGO 1672

17 55v Sobre o auto que mandou fazer o capitão de Cacheu dos procedimentos de Francisco 
Fernandes Luís escrivão da Provedoria da dita Praça e vai a relaçãp que se acusa.

12 AGO 1672

17 56 Sobre o que escreve o governador de Angola Francisco de Távora acerca da vitória que 
alcançou del Rei de Dongo, e forma que se deve ter com o filho e irmão do mesmo rei e 
parentes seus que remeteu a este Reino e ao Brasil.

21 AGO 1672

17 56v O Procurador da Fazenda da cidade da Baía Pedro da Rocha de Gouveia dá conta do agravo 
que tirou do senado mandar citar sem expressa ordem de S. A. para apelação de Luís Álvares 
Franco na execução que se lhe fez.

18 AGO 1672

17 56v - 57 Sobre a forma em que se impuseram os donativos do Brasil e Angola para a paz de Holanda, e 
dote de Inglaterra, modo em que se cobra e com o que tem contribuido e vai a relação que se 
acusa.

19 AGO 1672

17 57 Sobre o que escreve o governador de Angola em razão de se lhe enviar sucessor e vai a carta 
que se acusa.

23 AGO 1672

17 57 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca dos socorros que se lhe enviaram da Baía. 23 AGO 1672

17 57 - 57v Sobre S. A. ser servido que se lhe declare, se aos governadores de Angola pertencem os 
quintos das presas, ou jóias e vai a consulta que se acusa. Livro 4º místico fls. 376. Nota: Diz-se 
que sim, 2-9-1972.

29 AGO 1672

17 57v - 58 Nomeação de pessoas para o governo do Reino de Angola e vai a consulta que se acusa. Nota: 
Foi escolhido Pedro César de Meneses, 20-9-1672.

1 SET 1672

17 58 - 58v O governador de Angola Francisco de Távora dá conta em como mandava pedir aos Reis e 
sobas vizinhos a gente escravos do Rei de Dongo pelas causas que aponta e se giestar (sic) em 
conselho de que vai a cópia do assento, e noto a parte de Salvador Correia de Sá.

30 AGO 1672

17 58v - 59 Sobre o que escreve o governador de Angola acerca de António Zuzarte de Almeida passar do 
Rio de Janeiro áquele Reino construa Companhia de Infantaria à sua custa.

1 SET 1672

17 59 - 59v Sobre o que escreve o governador de Angola Francisco de Távora acerca da vitória do Rei de 
Dongo: e forma que se deve ter com o filho e irmão do mesmo Rei, e parentes seus que 
remeteu a este Reino e ao Brasil.

21 AGO 1672

17 59v Sobre o Regimento que se fez de novo para os governadores de Angola e vão os papéis que se 
acusam.

23 SET 1672

17 60 - 61 Sobre o navio e munições que se devem remeter ao Reino de Angola. 6 SET 1672
17 61 - 61v Sobre ser conveniente nomear-se quarta embarcação para em companhia das três que na 

monção do ano que vem hão-de passar à Índia levarem socorro de gente que S. A. tem resoluto 
e mandar declarar se há-de ir em forma de companhias.

19 SET 1672

17 61v Satisfaz-se ao que S. A. manda sobre a causa que o governador de Angola tem para fazer 
guerra a El-Rei de Dongo e vão a cópia da consulta e carta e assento que se acusam.

29 AGO 1672

17 61v - 62 Sobre o que escreveu o governador do Brasil Afonso Furtado acerca da jornada de João Vieira 
de Morais e vão a sua carta e mais certidões que ela acusa. Nota: Manda-se que se escreva ao 
governador do Brasil, 28-9-1672.

24 SET 1672

17 62 - 62v Nomeação de sujeitos para o Bispado do Brasil. 24 SET 1672
17 62v - 63 Satisfaz-se ao que S. A. manda pelo decreto incluso sobre a arribada a Baía o galeão São Pedro 

de rates e vão as cópias que ele acusa.
24 SET 1672

17 63 - 65v Sobre as diferenças que há entre Afonso Furtado de Mendonça e Fernando de Sousa Coutinho 
sobre materiais de Jurisdição tocante à capitania de Itamaracá e vão os papéis que se acusam.

3 OUT 1672

17 65v - 66 O governador da Fazenda da Baía dá conta do agravo que interpõs na causa entre partes 
Domingos Ferreira António Simões de Castro  (sic).                                                                           

7 OUT 1672
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17 66 - 66v O governador do Rio de Janeiro João da Silva e Sousa dá conta da arribada àquela capitania de 
um navio de registo castelhano que ia para Buenos Aires.

14 OUT 1672

17 66v Sobre os sujeitos que se devem consultar para os postos de Angola e vai o decreto e consultas 
que se acusam no livro 4º matriz fls.309v e outra registada no mesmo livro 30

29 OUT 1672

17 67 - 68 Sobre o que escreve o governador do Brasil Afonso Furtado de Mendonça acerca do privilégio 
dos soldados que os ministros da Relaçãolhes não querem guardar.

25 OUT 1672

17 68 - 68v Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara da Baía acerca contratadores porem por condição 
em seus contratos, que não pagarão o donativo do Dote de Inglaterra.

8 DEZ 1672

17 68v - 69 Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara da Baía acerca dos filhos daquele Estado não 
serem excluídos dos lugares da Relação postos e ofícios.

8 NOV 1672

17 69 Francisco de Távora, governador de Angola dá conta como mandou contiuar com o soldo de 
ajudante e apontador das obras e fortificações daquele Reino. Nota: que se declare a forma 
como este posto estava provido e a razão porque Tristão da Cunha o reformara.

9 NOV 1672

17 69v Sobre o que escreve o governador de Pernambuco em razão de se lhe esponder a alguns 
particulares de que tem dado conta, tocantes ao serviço de S. A.

14 NOV 1672

17 69v - 70 Sobre o que resultou da devassa do Maranhão António de Albuquerque mandou tirar de António 
Botelho da Silva, capitão do Cumpa e vai a relação e cópia do capítulo que se acusam.

16 NOV 1672

17 71 Sobre a devassa que encarregou ao Doutor João de Azevedo da Silveira tirasse das queixas 
que fez Paulo Freire de Noronha governador da Ilha de São Tomé, do licenciado Matias de 
Almeida ouvidor da dita Ilha, e vão as informações que se acusam.

16 NOV 1672

17 70v71 Sobre o que responde o governador Fernando de Sousa Coutinho acerca da informação que se 
lhe pediu dos oficiais de guerra da impossibilidade em que alguns se acham.

10 NOV 1672

17 71 - 71v Os oficiais da Câmara da capitania de Itamaracá dão conta a S. A. do estado em que ficam por 
causa da contenda entre os governadores do Brasil e Pernambuco e pedem resolução com 
brevidade.

26 NOV 1672

17 71v - 72 Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara da Vila de Olinda acerca dos religiosos do Carmo 
mudarem o convento que nela têm para o Recife.

28 NOV 1672

17 72 - 73 Sobre o que escreve o Provedor da Fazenda de Pernambuco em razão dos governadores se 
intrometerem nas despesas da Fazenda Real e outros particulares e vai o papel que se acusa.

1 DEZ 1672

17 73 - 73v Sobre o que escreve o governador de Pernambuco Fernando de Sousa Coutinho acerca de ser 
conveniente o ofício de meirinho da auditoria geral daquela capitania com esta vai outra consulta 
regista no livro de partes fl. 459.

7 DEZ 1672

17 73v - 74 Sobre o que escreve o governador e Provedor da Fazenda de Pernambuco acerca dos 
duzentos e uma dos que se deram da Fazenda Real a João Vieira de Morais.

10 DEZ 1672

17 74 Sobre se remeter à Meza da Consciência e Ordens a carta inclusa dos oficiais da Câmara da 
Baía acerca de José Moreira não tirar as provanças aos cavaleiros das Ordens militares.

20 DEZ 1672

17 74 - 74v Os oficiais da Câmara da Baía dão conta da morte do Bispo e chegada do Arcebispo de Goa 
àquele porto e pedem a S. A. lhes permita o ficar naquele estado.

20 DEZ 1672

17 75 Nomeação de pessoas para o ofício de mestre dos carpinteiros da Ribeira de Goa. Nota: Foi 3 MAR 1671ç p p p
escolhido Manuel Carvalho.

17 75 - 75v O governador do Brasil dá conta do estado em que fica a conquista dos bárbaros. 23 DEZ 1672
17 75v - 77v Nomeação de pessoas para o posto de mestre de campo do Reino de Angola. Nota: Foi 

escolhido Manuel da Costa de Oliveira.
3 JAN 1673

17 77v -  80 Nomeação de pessoas da oito (sic) companhias que hão-de passar ao Estado da Índia este ano 
de 1673. Nota: Foram escolhidos D. Martinho Mascarenhas, D. Francisco de Portugal, Manuel 
de Sande de Castro, Baltazar Pires Ferreira, Rafael Coelho Chamissa e António Rodrigues 
Lebre.

16 FEV 1673

17 80 Sobre se passar decreto para a despesa do tesoureiro da Chancelaria dos três sacos de setim 
que mandou fazer para da monção presente e do pataxo que foi em Setembro do ano passado.

20 FEV 1673

17 80 - 80v Sobre a provisão do sujeito para capitão da 2ª embarcação que há-de passar à Índia na 
presente monção e vai a petição que se acusa. Nota: Foi escolhido Barnabé de Barros.

23 FEV 1673

17 81 Sobre o capitão do Pataxo que este ano vai para o Estado da Índia. 28 FEV 1673
17 81 - 83v Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Benguela. Nota: Foi escolhido João da 

Comba.
27 FEV 1673

17 84 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Ilha de São Tomé. Nota: Foi escolhido 
António Correa

3 MAR 1673

17 84v - 86 Proposição de pessoas para o posto de sargento-mor do Reino de Angola. Nota: Foi escolhido 
Amaro Velho.

27 FEV 1673

17 86 Sobre o que se escreveu a Alexandre de Sousa Freire em razão dos 2910 v. das maiorias dos 
soldos.

26 MAR 1673

17 86 - 86v Sobre o mestre da Ribeira das naus de Goa e haver de ir outro sargento e vão as consultas e 
mais papéis que se acusam.

9 MAR 1673

17 87 Sobre o que representa a S. A. os ministros do mesmo Conselho, acerca do pagamento da 
propina de São Tomé. E vai a cópia da resolução de S. A. que se acusa. Esta consulta foi com 
outra que vai registada neste livro fl. 96v.

23 MAR 1673

17 87 - 87v Nomeação para o cargo de juiz dos órfãos da Ilha de São Tomé. 26 MAR 1673
17 87v - 88 Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão do público judicial e notas da Ilha de São Tomé. 

Nota: Foi escolhido Gregório Gonçalves.
24 MAR 1673

17 88 Nomeação de pessoas para o ofício da Serra da Ilha de São Tomé. Nota: Foi escolhido Manuel 
de Lemos.

24 MAR 1673

17 88 - 89 Nomeação de pessoas para o cargo de provedor da Ilha de São Tomé por tempo de três anos. 
Nota: Foi escolhido Simão Farto Oito.

26 MAR 1673

17 89 - 91 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do campo. Nota: Foi escolhido Luís Lopes 
de Sequeira.

10 ABR 1673

17 91 Dá-se conta a S. A. do que constou da residência que mandou tirar a João do Rego Barros do 
tempo que serviu de capitão-mor da Paraíba e vai a relação que se acusa.

27 MAR 1673
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17 91v Sobre a dúvida que se pôs nos Armazéns a se dar mantimentos aos soldados que vão com o 
governador para Angola.

25 ABR 1673

17 92 Dá-se conta a S. A. do que constou dos papéis de devassas e residências que o governador 
que foi do Maranhão António de Albuquerque Coelho mandou tirar do procedimento do capitão 
da capitania do cumpa Estevão de Aguiar.

18 ABR 1673

17 92 Sobre o que representa o governador Pedro César de Meneses acerca de se limitar tempo aos 
soldados que forem servir ao Reino de Angola.

18 ABR 1673

17 92v - 94 Sobre o entabolamento das minas de salitre do Brasil e vão os papéis que se acusam. 2 MAI 1673
17 94 - 95 Sobre a queixa que faz o governador Afonso Furtado do provimento que S. A. fez de uma 

companhia de Infantaria em Pernambuco em Francisco do Amaral de Andrade e da que 
também faz parte o governador de Pernambuco e vão as consultas que se acusam.

24 ABR 1673

17 95 - 95v Sobre o 2º ponto de que se faz menção na primeira consulta da queixa que faz o governador do 
Brasil Afonso Furtado do provimento que S. A. foi servido fazer do posto de capitão de Infantaria 
em Francisco do Amaral de Andrade.

24 ABR 1673

17 95v - 96 Sobre o 3º ponto de que faz menção a consulta da queixa que faz o governador do Brasil Afonso 
Furtado do provimento que S. A. faz de uma companhia em Pernambuco em Francisco do 
Amaral de Andrade.

24 ABR 1673

17 96 Sobre o 4º ponto de que faz menção a primeira consulta da queixa que faz o governador do 
Brasil Aonso Furtado do provimento que S. A. de uma companhia em Pernambuco em 
Francisco do Amaral de Andrade.

24 ABR 1673

17 96v Sobre o pagamento das propinas de São Tomé dos ministros do Conselho e vão as relações 
que se acusam neste livro fl. 8.

8 MAI 1673

17 96v - 97 Nomeação de pessoas para o cargo de sargento-mor das Ilhas do Cabo Verde. 11 MAI 1673
17 97 Sobre se remeter ao juízo da Fazenda os autos de apelação de uma sentença que deu em 

Angola o Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio contra o capitão José Ferreira da 
Maia e vai a relação que se acusa.

12 MAI 1673

17 97v Sobre a pessoa que há-de levar a Alcobaça a D. Filipe filho de el-Rei de Dongo. 15 MAI 1673
17 97v Sobre a devassa que o Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio tirou do procedimento 

que se teve nas capitulações de paz com el Rei de Congo e do que ainda está devendo e vai a 
relação que se acusa.

26 MAI 1673

17 97v - 98 Sobre os autos crimes que por parte da Justiça processou o Desembagador Sebastião Cardoso 
de Sampaio contra o capitão Francisco Sidrales Soto-Maior pela culpa da expulsão de Tristão da 
Cunha, sendo governador de Angola e vai a relação que se acusa.

26 MAI 1673

17 98 Sobre os autos que processou o sindicante o desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio 
entre o capitão Domingos de Mesquita como provedor da Fazenda Real da Câmara e 
governadores que foram do Reino de Angola pelos descaminhos dos direitos novos, e vai a 
relação que se acusa.

27 MAI 1673

17 98 Sobre o que importa a propina de São Tomé dos ministros do Conselho e vai a folha para S. A. 
assinar e consulta inclusa.

27 MAI 1673

17 98 - 100 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma companhia de Infantaria de guarnição 
da cidade de São Paulo de Assunção do Reino de Angola. Nota: Foi escolhido Bartolomeu 
Francisco.

6 MAI 1673

17 100v - 
101v

Nomeação de pessoas para a capitania de Cambambe no Reino de Angola. Nota: Foi escolhido 
Leonardo Ferreira.

29 MAI 1673

17 101v - 
102

Nomeaçõ de pessoas para as capitanias de São Vicente e São Paulo do Estado do Brasil. Nota: 
Foi escolhido Tomás Fernandes de Oliveira.

25 MAI 1673

17 102 Nomeação de pessoas para a capitania de Muchima no Reino de Angola. Nota: Foi escolhido 
João Correa de Sá

2 JUN 1673

17 102v Sobre as devassas que tirou o Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio sindicante em 
Angola da expulsão do governador Tristão da Cunha e de outros csos e vai a relação que se 
acusa.

7 JUN 1673

17 102v - 
103

Sobre ajuda de custo que S. A. manda dar a Fernando de Barros de Vasconcelos que se 
embarca para Angola e vai o decreto que se acusa. Nota: Ao Conselho ordenou-se que 
satisfizesse a referida ajuda de custo.

19 JUN 1673

17 103 Sobre o que o tesoureiro-mor respondeu a se darem 200 Vrs. do cabido as ajudas de custo do 
capitão Bartolomeu Francisco e André Marchante e vai a consulta e decreto, registado no livro 
de partes fl. 276.

26 JUN 1673

17 103v - 
104

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Itamaraca. Nota: Foi escolhido 
Agostinho César.

21 JUN 1673

17 104 Sobre os autos de devassa que tirou o Desembargador sindicante em Angola do modo com que 
os oficiais da Câmara cobrarão as rendas e baculamentos daquele Reino e vai a relação que se 
acusa. Nota: Ao Conselho foi determinado enviar à secretaria das mercês e expediente.

1 JUL 1673

17 104v - 
105

Sobre o que escrevem os oficiais da Câmara da Baía acerca de se não praticar a lei dos 
médicos com o doutor André Rodrigues Branco.

8 AGO 1673

17 105 - 
106v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Rio de São Francisco. Nota: Foi 
escolhido Manuel da Costa Gadelha.

18 AGO 1673

17 106v Como decreto, consulta e mais papéis do Conselho de Guerra sobre se não deverem passar por 
este Conselho patentes de capitão de mar e guerra. Nota: Determina-se que é ao Conselho 
Ultramarino que compete passar tais patentes.

18 AGO 1673

17 107 - 
107v

Sobre se ordenar ao provedor da casa da Índia não ponha dúvida ao Rol das propinas de São 
Tomé dos ministros do mesmo conselho e vão os papéis que se acusam.

20 AGO 1673

17 107v - 
108

Sobre o decreto que S. A. mandou passar a D. Pedro de Almeida para o governo de 
Pernambuco.

28 AGO 1673

17 108 Dá-se conta a S. A. dos embargos com que José Rebelo Leite veio à Chancelaria a carta da 
capitania de Sergipe de el-Rei de que o mesmo senhor fez mercê a João Vieira de Morais e vão 
os embargos consultas que se acusam. 

12 AGO 1673

17 108 - 110 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Baía do terço do mestre de canpo João 
Furtado de Mendonça. Nota: Foi escolhido Francisco Rebelo de Morais.

16 AGO 1673

17 110 - 
111v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do terço do mestre de campo D. João de 
Sousa em Pernambuco. Nota. Foi escolhido Jorge Lopes Alonso.

17 AGO 1673
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17 111v - 
112v

Nomeação de pessoas para a sargentia-mor do terço do mestre de campo António Jácome 
Bezerra em Pernambuco. Nota: Foi escolhido Manuel Lopes.

17 AGO 1673

17 113 - 
114v

Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que em Pernambuco ficou vagando por 
Manuel Simões a quem V. A. mandou acomodar com o soldo de intertenido. Nota: Foi escolhido 
Manuel da Costa.

17 AGO 1673

17 114v - 
117

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da companhia de Infantaria que no terço do 
mestre de campo Pedro Gomes vagou por falecimento de Valentim Durão. Nota: Foi escolhido 
Filipe de Almeida de Carvalho.

16 AGO 1673

17 117 - 118 Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que na Baía vagou por falecimento de 
Rafael Barbosa da França do terço do mestre de campo João Furtado de Mendonça. Nota: Foi 
escolhido Francisco Pires de Almeida.

16 AGO 1673

17 118v Dá-se conta a S. A. do que contém a devassa de Cacheu que foi tirar o ouvidor geral de Cabo 
Verde dos procedimentos do capitão que foi daquela praça Manuel Monis de Mendonça e vai a 
relação que se acusa. Nota: Mandou-se remeter os autos a um dos corregedores do crime da 
Corte para os sentenciar em Relação.

17 AGO 1673

17 118v - 
120

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania de Paraíba. Nota. Foi escolhido 
Manuel Pereira de Lacerda, 30-8-1673.

21 AGO 1673

17 120 Sobre a devassa que tirou o ouvidor de Cabo Verde João Rodrigues da Serra da morte que se 
deu ao vigário da Ilha do Fogo Teodósio de Sousa e vai a relação que se acusa.

19 AGO 1673

17 120 Sobre a devassa que tirou o ouvidor de Cabo Verde João Rodrigues da Serra de António de 
Mendonça Furtado (sic) do tempo que serviu de capitão-mor da Ilha do Fogo e vai a relação que 
se acusa.

19 AGO 1673

17 120v - 
121

Sobre o que representa D. Pedo de Almeida nomeado por V. A. o governo da capitania de 
Pernambuco em ordem as munições de que ele necessita.

22 AGO 1673

17 121 - 
121v

Com a consulta da Mesa da Consciência e Ordens sobre a queixa que o manpusteiro-mor dos 
cativos do Brasil faz dos ministros daquele Estado.

6 SET 1673

17 121v - 
122v

Nomeação de pessoas para a capitania da fortaleza de Massangano do Reino de Angola por 
três anos. Nota: Foi escolhido António Simões, 29-9-1673.

9 SET 1673

17 122v - 
124

Sobre o estado em que se acha o Comércio das conquistas e ser conveniente comerciar-se 
deste Reino para os Rios da Cuama.

9 SET 1673

17 124 - 126 Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão dos orfãos da vila de Olinda. Nota. Foi 
escolhido Miguel Rosado, 25-9-1673.

16 SET 1673

17 126 - 
126v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Maranhão. Nota: Foi escolhido Manuel 
Correa da Silva.23-9-1673.

14 SET 1673

17 127 - 
127v

Nomeação de pessoas para o posto da capitania do Ceará em Pernambuco.16-9-1673. 20 SET 1673

17 127v - 
129v

Nomeação de pessoas para o ofício de almoxarife da capitania de Pernambuco. Nota: Foi 
escolhido Roque Antunes, 28-7-1674.

16 SET 1673

17 129v Sobre o socorro que deve ir à Índia na monção do ano que vem e nomeação de capitão-mor 
para se porem editais. Nota. Nomeou-se capitão-mor e determinou-se que passassem à Índia a 
nau de Nossa Senhora do Rosário e o pataxo Bom Jesus da Trindade, 27-2-1674. 

3 NOV 1673

17 129v - 
130

Sobre os Príncipes negros de Dongo vindos no navio São Veríssimo capitania da frota. 9 NOV 1673

17 130 - 
130v

Nomeação de pessoas para o cargo de provedor da Fazenda do Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido Manuel de Bivar Mascarenhas, 12-12-1673.

27 NOV 1673

17 131 - 
131v

Sobre o socorro que há-de ir a Índia na monção de Março do ano que vem e vai a cópia da 
consulta que se acusa registada neste livro, fls.129v.

2 DEZ 1673

17 131v Sobre S. A. nomear pessoa para a companhia do Presídio da capitania do Espírito Santo por 
Francisco Pires de Almeida em quem a nomeou estar provido em uma companhia na Baía e vão 
as consultas que se acusam fls.117 neste lv.º místico fls. 48v . Nota. Foi escolhido Inácio de 
Sercaso, 22-2-1674.

17 FEV 1674

17 132 - 
134v

Nomeação de pessoas para o Governo de Cabo Verde. Nota: foi escolhido João Cardoso 
Piçarro, 14-11-1674.

26 FEV 1674

17 134v - 
135

Nomeação de pessoas para o ofício de provedor da Fazenda do Maranhão que vagou por 
falecimento de Francisco da Silva. Nota: Foi escolhido Francisco Ramires, 14-4-1674.

12 MAR 1674

17 135 - 
137v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria do terço do mestre de campo 
António Jácome Bezerra que está vago em Pernambuco por falecimento de Manuel Simões. 
Nota: Foi escolhido Manuel Rodrigues Santarém, 14-4-1674.

3 ABR 1674

17 137v - 
139

Nomeação de pessoas para a capitania do Forte Santo António da Baía que tem anexos o de 
Santa Maria e São Diogo. Nota: Foi escolhido António da Silva de Meneses, 7-4-1674.

16 MAR 1674

17 139 - 140 Nomeação de pessoas para o ofício de provedor da Fazenda da capitania do Pará. Nota: Foi 
escolhido João Ribeiro de Faria, 22-5-1674.

28 ABR 1674

17 140v - 
141

Nomeação de pessoas para o posto de capitão intertenido que vagou no Reino de Angola por 
falecimento de Fernando Pinto. Nota: Foi escolhido Valentim Ribeiro, 4-5-1674.

20 FEV 1674

17 141 - 
141v

Sobre as razões que a Junta do Comércio Geral tem para se alterar o tempo em que se tinha 
determinado saírem as naus do comboy (sic) do Brasil que ora estão para partir para aquele 
Estado e vai a consulta que se acusa.

6 MAI 1674

17 141v -
142v

Nomeação de pessoas para o ofício de tesoureiro geral da Baía; esta consulta vai com outra de 
réplica que vai registada no livro de partes fls.344. Nota: Francisco da Costa Azere foi escolhido, 
9-6-1674.

17 ABR 1674

17 142v - 
143

Sobre S. A. ordenar que se remeta aos contos clareza do dinheiro que veio do Rio de Janeiro 
procedido do sequestro dos bens de Bento de Castro almoxarife que foi naquela capitania.

8 MAI 1674

17 143 - 
143v

Nomeação de pessoas para a capitania da Ilha do Fogo da Jurisdição de Cabo Verde. Nota: Foi 
escolhido Domingos de Andrade de Carvalho,21-5-1674.

12 MAI 1674

17 143v Satisfaz-se ao que S. A. manda acerca da pretensão que têm os religiosos da companhia de 
que se lhe restituam as três aldeias que tinham no Maranhão e vão as consults que se acusam e 
vão registadas no livro de partes fls. 319v., fls. 196v e fls. 99.

22 MAI 1674
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17 143v - 
144

Sobre a devassa que o ouvidor geral do Rio de Janeiro tirou do capitão da capitania do Espírito 
Santo, António Mendes de Figueiredo e vai a relação que se acusa. Nota: Os autos devem 
seguir para a Relação da Baía a fim de aí ser determinado o que fôr de Justiça, 2-6-1674.

26 MAI 1674

17 144 - 
144v

Sobre a nova contribuição que se pretende impor ao tabaco e vão as consultas e papéis que se 
acusam.

29 MAI 1674

17 144v O que acresceu. 30 MAI 1674
17 145 - 146 Nomeação de pessoas para a capitania de Cabo Frio. Nota: Foi escolhido Domingos da Silva, 7-

6-1674.
4 JUN 1674

17 146 - 
146v

Nomeação de pessoas para o ofício de alcaide e cassereiro do Reino de Angola.Nota: Foi 
escolhido Leonardo Ferreira de Moura, 20-6-1674.

15 JUN 1674

17 146v Informação de sujeitos para Arcebispo de Goa. 16 JUN 1674
17 147 Com a consulta e mais papéis tocantes a companhia e contrato de Cacheu vão as consultas; 

esta consulta vai com outra que vai registada neste livro fls.44 e com outra que vai egitada no 
livro de São Tomé e Cabo Verde fls.1.

18 JUN 1674

17 147 Sobre o que escrevem os oficiai da Câmara de Cabo Verde acerca de ser falecido o Bispo 
daquela Ilha.

22 JUN 1674

17 147v Sobre a saca de escravos que os castelhanos querem fazer das conquistas para Índia e vão a 
consulta e papéis que se acusam.

26 JUN 1674

17 148 - 
148v

Sobre a quantia porque se arrematou o contrato das baleias do Rio de Janeiro a José Pimenta e 
vai a cópia do decreto que se acusa.

28 JUN 1674

17 148v Sobre o contrato das baleias do Rio de Janeiro e vai a consulta e ordem que ela cusa em 
satisfação do decreto de 28 de Junho passado.

3 JUL 1674

17 148v - 
149v

Nomeação de pessoas para o ofício de feitor da Fazenda do Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido António da Cunha em 19-10-1674. 

17 JUL 1674

17 149v - 
150

Nomeação de sujeitos para o bispado de Cabo Verde. 8 AGO 1674

17 150 - 
150v

Nomeação de sujeitos para o Bispado de Angola. 12 AGO 1674

17 150v - 
153v

Nomeação de pessoas para o governo de Angola. Nota: Foi escolhido Aires de Saldanha de 
Meneses, em 27-12-1674.

14 AGO 1674

17 154 Sobre se nomear ministro que sentence a residência que se tirou a Pedro Furtado de Mendonça 
do tempo que serviu de capitão-mor do Reino de Benguela e vai a relação que se acusa. Nota: 
Esta residência foi mandada remeter a um dos corregedores de crime da Corte, em 25-8-1674.

21 AGO 1674

17 154 - 
154v

Nomeação de pessoas para companhia de Infantaria que no Reino de Angola vagou por Manuel 
de Vivar Mascarenhas e vai a consulta que se acusa registada no livro de partes fls. 352. Nota: 
Foi escolhido Francisco de Vivar Martins, em 4-9-1674.

29 AGO 1674

17 155 - 156 Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que no Reino de Angola vagou por 
Manuel Luís da Silva. Nota: Foi escolhido Gonçalo Pereira de Lacerda, em 4-9-1674.

29 AGO 1674

17 156 Sobre a prisão de Henrique Dias e vai a carta que se acusa. 6 SET 1674
17 156v Sobre a residência que o Desembargador Manuel da Costa Palma tirou a Luís Nunes de 7 SET 1674q g

Carvalho do tempo que serviu de capitão-mor da Paraíba. Nota. Foi a residência remetida a um 
dos corregedores do Crime da Corte para a sentenciar com os adjuntos que o regedor nomear, 
18-12-1674.

17 156v - 
157v

Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que em Pernambuco está servindo 
Inácio Ferreira sem patente Real. Nota: Foi escolhido Francisco Alves da Cunha, em 2-9-1674.

17 SET 1674

17 157v - 
159

Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que em Pernamuco está servindo 
António da Silva Barbosa sem patente Real. Nota: Foi escolhido Eugénio Pinto da Silva, em 20-9-
1674.

17 SET 1674

17 159 - 160 Sobre pertencer a ele e não ao da Fazenda administração do que vem das conquistas para 
provimento daquelas praças, e vai a consulta que se acusa. Livro de Angola fls. 6v. Nota. o 
Conselho Ultramarino optou pelo da Fazenda, em 11-11-1674 

19 SET 1674

17 160 Sobre os presos que o governador da Ilha de São Tomé enviou a este Reino e vão as devassas 
e relação que se acusam.

24 SET 1674

17 160v Com a cópia do Regimento que de novo se fez para o governo geral do Brasil vai o Regimento 
Antigo. Nota:Seguiu o Regimento cima, 7-7-1674.

28 SET 1674

17 160v Sobre os navios de Castela que se aprestam para irem comercear aos portos de Cabo Verde, 
Cacheu e Angola e vão as ordens, feitas e cópias das antigas que se acusam. Nota: Mandou-se 
escrever aos governadores que observassem inviolávelmente as odens sobre esta matéria, 1-
11-1674.

3 AGO 1674

17 160v - 
161

Sobre S. A. mandar declarar as embarcações que hão-de passar à Índia na monção de 675 e 
socorro que mais há-de ir.

1 OUT 1674

17 161 - 
161v

Sobre engenheiros que podem ir para o Estado da Índia e do Brasil. Esta consulta foi inclusa 
noutra que vai registada no livro de Pernambuco fls.11. Nota: Foi deferida a proposta quanto ao 
engenheiro para a Índia e o que deve seguir para o Brasil sê-lo-á mais tarde, 1-11-1674.

12 NOV 1674

17 161v - 
162

Sobre as ordens que se passam pelo mesmo Conselho para os governadores e provedores da 
Fazenda do Brasil entregarem aos administradores da Junta do Comércio o dispêndio das 
munições que se enviam àquele Estado; e não se expidirem outras em contrário pela secretaria 
de estado. Nota: Manda-se escrever aos governador do Brasil que o Conselho não deve 
continuar a comandar armas sem satisfazer primeiro a Junta do Comércio.

29 NOV 1674

17 162 Sobre a residência que o Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio tirou a Alexandre de 
Sousa Freire do tempo que serviu de governador do Brasil e vai a relação que se acusa. Nota: 
Como parece, 14-12-1674.

7 DEZ 1674

17 162 - 163 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da capitania do Pará. Nota. Foi escolhido 
Manuel do Rego da Silva, 12-1-1675.

29 DEZ 1674

17 163v - 
164v

Nomeação de pessoas para o ofício de patrão-mor da Ribeira de Goa. Nota: Foi escolhido 
Francisco Gonçalves Ferraz, 28-1-1675.

22 JAN 1675
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17 164v - 
166v

Nomeação de pessoas para o ofício de provedor da Fazenda de Pernambuco. Nota: Foi 
escolhido João do Rego Barros, por mercê, 25-1-1675.

14 JAN 1675

17 166v - 
168

Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da Câmara da cidade da Baía. Nota: Foi 
escolhido Jerónimo Rogério, 25-1-1675.

14 JAN 1675

17 168 - 
168v

Sobre o contador-mor do Reino e Casa, e não mandar ao Conselho o informe com seu parecer 
que se lhe pediu por portaria em nome de V. A. e vai a consulta e papéis que se acusam. Nota: 
Manda-se que o contador-mor dê cumprimento a todas as portarias que se lhe enviem, 26-3-
1675.

30 JAN 1675

17 168v Sobre o saco de setim que o tesoureiro da Chancelaria da Corte há-de mandar fazer a via da 
Índia.

11 FEV 1675

17 169 - 170 Nomeação de pessoas para capitão de mar e guerra do galeão São Pedro de Rates que na 
presente monção há-de ir para a Índia. Nota: Foi escolhido João da Silva Guia, 28-2-1675.

12 DEZ 1675

17 170 - 
171v

Nomeação de pessoas para provedor da Fazenda geral do Estado da Índia. 6 MAR 1675

17 171v - 
172

Sobre a residência de António de Albuquerque governador que foi do Maranhão. Nota: Que se 
remeta esta residência ao doutor António Freire de Sousa, corregedor do Crime da Corte, 30-4-
1675.

29 ABR 1675

17 172 Nomeação de sujeitos para o Bispado da Baía. 30 ABR 1675
17 172 - 

172v
Nomeação de sujeitos pra o Bispado do Rio de Janeiro. 30 ABR 1675

17 172v - 
173

Nomeação de sujeitos para o Bispado de Pernambuco. 30 ABR 1675

17 173 - 
173v

Nomeação de sujeitos a ofício de Bispo de Maranhão. 30 ABR 1675

17 173v - 
174

Nomeação de pessoas para os ofícios de inquiridor, distribuidor, contador e partidor de sergipe 
del Rei no Estado do Brasil. Nota: Foi escolhido António da Encarnação, 27-5-1675.

17 MAI 1675

17 174 - 176 Nomeação de pessoas para companhia de Infantaria que na Baía vagou por Paulo de Azevedo 
Coutinho. Nota. Foi escolhido Gonçalo Teixeira Vieira, 7-6-1675.

1 JUN 1675

17 176 - 178 Nomeação de pessoas para o posto de mestre de campo da Praça de Luanda do Reino de 
Angola. Nota: Foi escolhido António de Castro de Sousa, 28-6-1675.

21 JUN 1675

17 178 - 
178v

Nomeação de pessoas para o ofício de tabelião do público judicial e notas da cidade da Baía. 
Nota: Foi escolhido Sebastião de Andrade, 26-6-1675.

12 JAN 1675

17 178v - 
179v

Nomeação de pessoas para a capitania do Cumpá. Nota: Foi escolhido Francisco Gonçalves 
Barbosa, 8-8-1675.

27 JUL 1675

17 179v - 
180v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Benguela no Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido João Martins de Távora, 8-7-1675.

1 JUL 1675

17 181 - 
182v

Nomeação de pessoas para companhia de Infantaria que na Baía vagou por Clemente 
Nogueira. Nota: Foi escolhido Gregório Peixoto, 27-9-1675.

16 SET 1675

17 182v - 
183v

Nomeação de pessoas para Companhia de Infantaria que na Baía vagou por Manuel de Abreu 
de Lima. Nota: Foi escolhido Gonçalo da Rocha Serras, 17 de Abril de 1676.

12 SET 1675
ç ,

17 183v - 
184v

Nomeação de pessoas para Companhia de Infantaria que na capitania do Espírito Santo vagou 
por Manuel de Almeida do Canto. Nota: Foi escolhido João de Lemos, 29-9-1675.

12 SET 1675

17 184v - 
186

Nomeação de pessoas para a capitania da fortaleza Nossa Senhora do Popolo do Porto da 
cidade da Baía. Nota: Foi escolhido Manuel Martins, 31-9-1675.

21 AGO 1675

17 186 - 187 Nomeação de pessoas para o posto de ajudante de tenente de mestre de campo geral do 
Estado do Brasil. Nota: Foi escolhido Inácio Sarcaso, 31-9-1675.

22 AGO 1675

17 187 Sobre a despesa feita e dos pretos parentes del Rei de Dongo, até fim de Dezembro deste ano e 
vão os papéis que se acusam.

28 NOV 1675

17 187 - 
187v

Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão dos orfãos da cidade da Baía por donativo para 
o socorro de Angola.

7 DEZ 1675

17 187v - 
189

Nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da Fazenda da Baía, que se deu por donativo 
para o socorro de Angola.

7 DEZ 1675

17 189v Sobre o que tem precedido acerca do requerimento do capitão Domingos Martins Pereira. 13 DEZ 1675
17 189v - 

190
Sobre ser conveniente ao Serviço de S. A. criar-se Meirinho e escrivão ao Conselho para 
diligências de seu real serviço, como têm os mais Tribunais.

8 JAN 1676

17 190 Sobre as consultas que têm subido a S. A.por este Conselho até fim do ano 675 e não têm 
baixado com as resoluções que constam da relação inclusa.

7 JAN 1676

17 190 - 
190v

Nomeação de pessoas para capitão do Forte do cabedelo de Paraíba. 4 JAN 1676

17 190v - 
192

Nomeação de pessoas para o governo da Ilha de São Tomé registada no livro de São Tomé, fls. 
7 e 9v. Nota: Foi escolhido Bernardim Freire de Andrade, 30-4-1676.

19 DEZ 1675

17 192 Sobre S. A. ordenar à Junta a forma em que os navios das Armadas, cabos, capitães e mestres 
delas hão-de levar o sal ao Brasil; e vai a consulta e papéis que se acusam. Nota: A Junta Geral 
do Comércio ordena que o sal vá nos seus navios, 20-2-1676.

11 JAN 1676

17 192 - 
196v

Nomeação de pessoas para o governo de Pernambuco e vai a consulta que se acusa que vai 
registada no livro de Pernambuco fls. 8v. Nota: Foi escolhido Aires de Sousa de Castro, 21-8-
1677.

22 DEZ 1675

17 196v - 
197

Aprovação de pessoa para capitão de viagem da nau" Nossa Senhora dos Remédios", que na 
monção presente há-de passar à India.

4 FEV 1676

17 197 - 
197v

Nomeação de pessoas para o ofício de tabelião do público judicial e notas da vila de Porto 
Calvo, no Estado do Basil. Nota. Foi escolhido o filho de Manuel Lopes, 9-3-1676.

22 FEV 1676

17 197v - 
198

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Almoxarife da Fazenda Real da capitania 
de Itamaracá por tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Luis Lopes Godinho, 9-3-1676.

27 s.d. s.d.

17 198 Sobre o tesoureiro da Chancelaria da Corte mandar fazer dois sacos de setim para as naus da 
Índia.

28 FEV 1676

17 198 - 
200v

Nomeação de pessoas para o cargo de provedor da Fazenda do Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido Domingos de Azevedo Coelho, l0-3-1676.

4 MAR 1676
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17 200v Nomeação de pessoas para o posto da capitania de Tinhaem. Nota: Foi escolhido Luís Lopes de 
Carvalho, 17-4-1676.

30 MAR 1676

17 201 - 203 Nomeação de pessoas para o posto de mestre de campo de Pernambuco que vago por António 
Jácome Bezerra.

28 ABR 1676

17 203 - 206 Nomeação de pessoas para a capitania-mor do Rio Grande. Nota: Foi escolhido Francisco 
Pereira Guimarães, 19-5-1676.

27 ABR 1676

17 206 - 
206v

Nomeação de pessoas para a capitania da Ilha Grande dos Joanes do Pará. Nota: Foi escolhido 
Simão da Costa de Sousa, 8-5-1676.

2 MAI 1676

17 206v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de meirinho das execuções da Fazenda Real 
dos Contos da Baía de Todos-os-Santos por seis anos. Nota: Foi escolhido João Martins, 20-5-
1676.

12 MAI 1676

17 207 - 
208v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que vagou na Baía por morte de 
João de Avilar no 3º do mestre de campo Pedro Gomes. Nota: Foi escolhido Francisco 
Fernandes Pacheco, 6-6-1676.

1 MAI 1676

17 208v Informação para o Bispado de Meliapor. 21 MAI 1676
17 208v - 

209
Informação para o Bispado da Ilha de São Tomé. 22 MAI 1676

17 209 - 211 Nomeação de pessoas para o governo do Estado do Maranhão. Nota: Foi escolhido Inácio 
Coelho, 19-5-1677.

28 MAI 1676

17 211 - 
211v

Sobre o que escreve Diogo Ferraz Bravo superintendente do porto da Ribeira do Ouro acerca da 
informação que se lhe pediu do navio de Domingos Gonçalves Santos e António Pereira da 
Costa; e visita que convém fazer-se nos navios daquela cidade.

8 JUL 1676

17 211v Nomeação de pessoas para o ofício de meirinho da Correição das Ilhas de Cabo Verde. Nota: 
Foi escolhido António Ferreira da Cunha, 28-7-1676.

21 JUL 1676

17 212 - 
212v

Nomeação de pessoas para a capitania da Ilha do Fogo do distrito de Cabo Verde. Nota: Foi 
escolhido Afonso Pestana, 27-9-1676.

15 SET 1676

17 212v - 
213

Nomeação de pessoas para o posto da capitania do Ceará e vai o papel que se acusa. Nota: Foi 
escolhido Jorge Correia da Silva, 13-10-1676.

11 SET 1676

17 213 - 214 Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que na cidade de São Luís do Maranhão 
servia Manuel da Costa de Carvalho. Nota: Foi escolhido Francisco da Fonseca, 29-10-1676.

22 SET 1676

17 214 - 
215v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria da guarnição da praça de Paraíba. Nota: 
Foi escolhido João Furtado de Mendonça, 27-9-1676.

12 SET 1676

17 215v Sobre as embarcações que na monção de Março do ano de 1677 hão-de passar a Índia. 18 OUT 1676
17 216 Sobre S. A. ordenar ao contador-mor mande-se Relação ao Conselho das contas que estiverem 

proferidas das partes ultramarinas e que os alcances delas se entreguem a ordem do conselho e 
não a de outro tribunal.

19 NOV 1676

17 216 Nomeação de pessoas para os ofícios de escrivão da Câmara Judicial e notas da Ilha do Fogo. 2 DEZ 1676

17 216 - 
217v

Nomeação de pessoas para os ofícios de escrivão da Câmara e tabelião do público judicial e 
notas da vila de Itamaraca. Nota: Foi escolhido Carlos de Sepúlveda, 10-121676.

3 DEZ 1676

17 217v Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania de São Vicente e São Paulo. 
Nota: Foi escolhido Diogo Pinto, 28-12-1676.

22 DEZ 1676

17 218 Sobre os sacos de setim que o tesoureiro da Chancelaria há-de mandar fazer, para as vias que 
se hão-de remeter a Índia, na presente monção.

6 MAR 1677

17 218 - 
218v

Nomeação de pessoas para capitães de Infantaria para a Índia, nas naus da presente monção. 
Nota: Foram escolhidos D. Martinho Mascarenhas, António Freire Coelho, João Serrão e Manuel 
de Paiva Mascarenhas, 23-3-1677.

21 MAR 1677

17 219 - 
220v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que em Pernambuco vagou pelo capitão 
Gonçalo Gil. Nota: Foi escolhido Domingos Gonçalves Freire, 3-6-1677.

21 MAI 1677

17 220v - 
223v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que na Baía vagou por Filipe de 
Almeida. Nota: Foi escolhido Manuel de Sousa Pereira, 1-7-1677. 

21 MAI 1677

17 223v - 
226v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que na Baía vagou por deixação que 
dela fez António de Sousa. Nota: Foi escolhido Luís Vaz da Costa, 1-6-1677.

16 MAI 1677

17 227 - 
230v

Nomeação de pessoas para a capitania-mor de Sergipe del Rei. Nota: Foi escolhido Manuel de 
Abreu Soares, 5-7-1677.

10 JUL 1677

17 230v - 
231

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício que de novo se criou, de escrivão da vara 
de meirinho da Ouvidoria Geral da capitania de Pernambuco. Nota: Foi escolhido o capitão 
Marcos Cucurela, 12-7-1677.

6 JUL 1677

17 231 - 232 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do terço que vai de socorro aos rios de 
Sofala. Nota: Foi escolhido Gaspar Baião de Resende, 22-7-1677.

27 JUL 1677

17 232 Sobre o engenheiro que se deve enviar aos rios de Sofala na presente monção. 23 JUL 1677
17 232v - 

233
Nomeação de pessoas para uma das Companhias de Infantaria do terço que se há-de formar 
para os rios de Sofala. Nota: Foi escolhido João da Cunha da Silva, 12-8-1677.

6 AGO 1677

17 233 - 
233v

Nomeação de pessoas para uma das Companhias de Infantaria do terço que se há-de formar 
para os rios de Sofala. Nota: Foi escolhido Sebastião Correia de Faria, 12-8-1677.

6 AGO 1677

17 233v - 
234

Nomeação de pessoas para uma das Companhias de Infantaria do 3º que se há-de formar para 
os rios de Sofala. Nota: Foi escolhido António de Magalhães, 12-8-1677.

6 AGO 1677

17 234 - 235 Nomeação de pessoas para a quarta Companhia do 3º que se envia de socorro aos rios de 
Sofala. Nota: Manuel Gomes, 12-8-1677.

6 AGO 1677

17 235 Nomeação de pessoas para a quinta Companhia do 3º que se envia de socorro aos rios de 
Sofala nº 5. Nota: Foi escolhido Pascoal Abreu Sarmento, 12-8-1677.

s.d. AGO 1677

17 235v - 
236

Nomeação para a sexta Companhia do 3º que se envia de socorro aos rios de Sofala. Nota: Foi 
escolhido Moriato Sohid.

6 AGO 1677

17 236 - 
236v

Nomeação de pessoas para uma das Companhias do 3º que se envia de socorro aos rios de 
Sofala nº 7º. Nota: Foi escolhido Rui de Brito, 11-8-1677.

6 AGO 1677

17 236v Nomeação de pessoas para uma das Companhias do terço que se envia de socorro aos rios de 
Sofala nº 8º. Nota: Foi escolhido António Malheiro,12-8-1677.

6 AGO 1677

17 237 - 
237v

Nomeação de pessoas para uma das Companhias do terço que se envia de socorro aos rios de 
Sofala nº 9º. Nota: Foi escolhido Manuel de Sousa Freitas, 12-8-1677.

6 AGO 1677
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17 237v - 
238

Sobre S. A. haver de dispensar nas pessoas que se nomearem para oficiais das Companhias do 
3º que vai de socorro aos rios de Sofala que não tiveram os anos de serviço que dispõem o 
Regimento e vão as nove consultas que se acusam.

6 AGO 1677

17 238 Sobre as propinas que em cada ano levam os ministros dele, e vão as cópias dos decretos e 
papéis que se acusam.

17 AGO 1677

17 238 - 
239v

Nomeação de pessoas para o posto de tenente de mestre de Campo general da Baía de Todos-
os-Santos. Nota: Foi escolhido João Tavares Roldão, 23-8-1677.

27 AGO 1677

17 239v - 
241

Nomeação de pessoas para o Governo do Rio de Janeiro. Nota: Foi escolhido D.Manuel Lobo, 
21-8-1677.

10 JUN 1677

17 241v - 
242

Proposição de pessoas para o cargo de pagador-geral dos rios de Sofala e Moçambique. Nota: 
Foi escolhido António Mendes de Figueiredo, 27-9-1677.

17 SET 1677

17 242 Sobre o que precedeu da diligência o que S. A. mandou a Sevilha Jorge Soares de Macedo, e 
vão os papéis que se acusam.

17 SET 1677

17 242v Nomeação de pessoas para comissário de mostras, oficial maior e primeiro oficial da Vedoria 
dos rios de Sofala e Moçambique.

17 SET 1677

17 242v Nomeação de pessoas para o ofício de Almoxarife das armas, munições e mantimentos que na 
presente monção se criam para os rios de Sofala e Moçambique.

6 OUT 1677

17 243 Nomeação de pessoas para o ofício de Almoxarife das armas, munições e mantimentos dos rios 
de Sofala e vai a que se acusa registada neste livro fls.142.

13 OUT 1677

17 243 - 
243v

Sobre a informação de sujeitos para o Bispado de Cochim. 12 OUT 1677

17 243v - 
244

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que no Reino de Angola está vaga por 
António Zuzarte de Almeida. Nota: Foi escolhido António de Caldas Velho, 9-11-1677.

26 OUT 1677

17 244 - 246 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Estado do Maranhão. Nota: Foi 
escolhido Belchior Fernandes, 4-12-1677.

30 OUT 1677

17 246 Nomeação de pessoas para capitão da capitania do Cumutá no Estado do Maranhão. Nota: Foi 
escolhido António Coelho de Carvalho, 27-11-1677.

13 NOV 1677

17 246 - 
250v

Nomeação de pessoas para a capitania-mor da Paraíba. Nota: Foi escolhido Alexandre de 
Sousa de Azevedo, 3-6-1678.

13 NOV 1677

17 250v Sobre as embarcações que hão-de passar a Índia na monção do ano de 678 e continuação dos 
rios de Sofala.

8 DEZ 1677

17 251 - 252 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de provedor da Alfândega da Baía e vai a 
petição que se acusa. Nota: Foi escolhido André de Brito para exercer temporáriamente, 24-2-
1678.

7 DEZ 1677

17 252 - 
252v

Sobre o que representa a S. A. acerca dos oficiais do Consulado de Saída. 6 DEZ 1677

17 252v Sobre os 323 mil réis que falta para pagamento das quartas partes e meios soldos de que S. A. 
fez mercê neste Reino as pessoas que os vencem nos rios de Sofala e vai a cópia do decreto e 
relação que se acusa.

13 JAN 1678

17 252 - 
253v

Dá-se conta que S. A. do que tem procedido na venda dos ofícios de escrivão da Câmara de 
Baía e guarda e porteiro da Alfândega da mesma cidade e vai a cópia que se acusa.

7 FEV 1678

17 253v Sobre os sacos de setim que se hão-de mandar fazer para as vias da Índia. 22 MAR 1678q p
17 253v - 

254
Sobre S. A. mandar declarar os avisos que se devem fazer ao Estado da Índia pela embarcação 
que na monção presente está para partir.

23 MAR 1678

17 254 - 
254v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Ilha de São Tomé. 27 MAR 1678

17 255 - 256 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Ceará que vagou por 
falecimento de Jorge Correia da Silva em que estava provido. Nota: Foi escolhido Sebastião de 
Sá, 29-4-1678.

1 ABR 1678

17 256v - 
259

Nomeação de pessoas para a Companhia da Infantaria que em Pernambuco vagou por Manuel 
Rodrigues. Nota: Foi escolhido António João, 27-4-1678.

19 ABR 1678

17 259 - 
260v

Nomeação de pessoas para a capitania-mor do Reino de Benguela. Nota: Foi escolhido Lopo de 
Carvalhal Fogaça, 28-4-1678.

31 MAR 1678

17 260v - 
261v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que no Maranhão vagou por promoção 
de Baltasar Fernandes a sargento-mor daquele Estado. Nota. Foi escolhido Gregório da Costa, 
26-4-1678.

31 MAR 1678

17 262 - 
262v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Cabo Frio, distrito do Rio de 
Janeiro. Nota: Foi escolhido Francisco Gomes Ribeiro,29-4-1678.

30 MAR 1678

17 263 - 265 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que vagou no Rio de Janeiro por 
falecimento de Graça da Gama. Nota: Foi escolhido Manuel do Rego da Silva mas com a 
obrigação de exercer também o de capitão de Artilharia, 28-5-1678.

12 ABR 1678

17 265 - 
265V

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria do Presídio de Benguela que vagou por 
falecimento de D. João Manuel. Nota: Foi escolhido Domingos Fuseiro Leote, 11-6-1678.

16 MAI 1678

17 266 - 268 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que vagou em Pernambuco por 
Sebastião de Sá. Nota: Foi escolhido João de Freitas da Cunha, 6-7-1678.

20 JUN 1678

17 268 - 270 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que vagou na Praça da Baía por 
falecimento de Paulo Machado de Vasconcelos. Nota: Foi escolhido António de Barros, 6- 8-
1678.

8 JUN 1678

17 270v - 
272v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que vagou na Praça da Baía por 
falecimento de Manuel da Costa da Câmara. Nota.Foi escolhido João de Casseres de Amorim, 6-
7-1678.

8 JUN 1678

17 272v - 
274v

Nomeação de pessoas para a sargentia-mor da Ordenança de Pernambuco. Nota: Foi escolhido 
Clemente da Rocha Barbosa, 26-7-1678.

8 JUN 1678

17 274v - 
276

Nomeação de pessoas para a capitania de Massangano no Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido Gaspar de Amorim, 2-7-1678

12 OUT 1677

17 276  Informação de sujeitos para o Bispado de Malaca. 12 OUT 1677
17 276 - 

276v
Com os dois papéis que se acusam sobre o que representa Manuel do Rego da Silva, capitão 
de Infantaria e da Artilharia do Rio de Janeiro, da falta que tem dela aquela praça e mais coisas 
de que necessita.

22 JUN 1678
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17 277 - 278 Nomeação de pessoas para a sargentia-mor do Pará que vagou por Manuel do Rego da Silva 
passar a capitão de Infantaria no Rio de Janeiro. Nota: Foi escolhido João Ribeiro, 10-9-1678.

30 AGO 1678

17 278 - 
279v

Nomeação de pessoas para a capitania de Ambaca no Reino de Angola. Nota. Foi escolhido 
João Luís Silvestre, 10-9-1678.

27 AGO 1678

17 280 - 282 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que no Rio de Janeiro vagou por Garcia 
da Gama. Nota: Foi escolhido João Lopes da Silveira, 17-9-1678.

6 SET 1678

17 282 - 
282v

Nomeação de pessoas para o ofício de provedor da Fazenda Real da Ilha de São Tomé. Nota: 
Foi escolhido Antão Martins, 12-10-1678.

28 SET 1678

17 282v - 
283

Nomeação de sujeitos para o Bispado do Rio de Janeiro. 20 OUT 1678

17 283 - 
283v

Nomeação de pessoas para o ofício de Almoxarife das armas e munições de Todos-os-Santos. 
Nota: Foi escolhido Luís da Silva Fragoso,12-10-1678.

8 OUT 1678

17 283v - 
286v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que na cidade da Baía vagou por 
falecimento do capitão Rafael Barbosa de Paiva. Nota: Foi escolhido Manuel de Araújo, 7-3-
1679.

12 NOV 1678

17 286v Sobre as embarcações que na monção do ano que vem hão-de passar ao Estado da Índia. 
Nota. Determinou-se que passasse o navio de 350 toneladas, 23-12-1678.

29 NOV 1678

17 286v Proposição de sujeitos que faz António de Albuqueraue Coelho de Carvalho para capitão da 
capitania do Cumá de que é donatário. Nota: Foi escolhido Henrique Lopes da Gama, 16-12-
1678.

10 DEZ 1678

17 287 - 
287v

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de feitor da Fazenda Rel do Reino de Angola. 
Nota: Foi escolhido Estêvão Dias Porto, 4-1-1679.

14 DEZ 1678

17 287v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de escrivão da Fazenda da Praça de Cacheu. 17 DEZ 1678

17 287v - 
288

Aprovação de pessoas para capitão do navio Nossa Senhora do Rosário que na presente 
monção passa ao Estado da Índia.

24 JAN 1679

17 288 - 
292v

Nomeação de pessoas para a Companhia que na Praça de Pernambuco vagou por Diogo 
Figueira de Freitas. Nota: Foi escolhido Manuel Dias, 2-3-1679.

23 JAN 1679

17 293 Sobre o Decreto porque S. A. ordena que a gente que na presente monção manda de socorro a 
Moçambique vá formada em uma Companhia, e da mesma maneira a que vai para a Índia.

11 MAR 1679

17 293 Sobre os sacos das vias da Índia e Moçambique. 20 MAR 1679
17 293 - 

293v
Sobre pertencer a ele e não a outro algum tribunal a administração dos efeitos e Alcances das 
conquistas para armas e munições delas, e vai a cópia da consulta que se acusa.

17 ABR 1679

17 293v - 
297

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania do Rio Grande. Nota: Foi 
escolhido Manuel Moniz, 14-7-1680.

4 MAI 1679

17 297 - 
299v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Reino de Angola. 20 MAI 1679

17 299v - 
300

Nomeação de pessoas para o governo do Reino de Angola. Nota: Foi escolhido João da Silva e 
Sousa, 3-6-1679.

12 ABR 1679
,

17 300 - 301 nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Ordenança da capitania de Sergipr del 
Rei. Nota: Foi escolhido Manuel da Costa, 19-6-1679.

14 JUN 1679

17 301 Sobre se mandarem os pretos que estão em Peniche para o Estado do Maranhão. 18 JUL 1679
17 301v Sobre a dúvida que pôs o Provedor da Casa da Índia a se despachar o cacau que veio do 

Estado do Maranhão por conta da Fazenda Real sem primeiro pagar direitos e vai o papel que 
se acusa.

7 AGO 1679

17 301 - A Sobre as embarcações que na monção do ano que vem hão-de passar ao Estado da Índia. 
Nota:Nesta monção deve ir uma só embarcação, 25-11-1679.

27 OUT 1679

17 301 - A Com a consulta do da Fazenda sobre a dúvida que o provedor da Casa da Índia tem a dar 
cumprimento a um despacho deste Conselho tocante aos fechos de cacau e anil que vieram do 
Maranhão e vai a consulta que se acusa.

31 OUT 1679

17 301-A - 
301-Av

Sobre se tirar do Rendimento das congruas dos Bispos ultramarinos que novamente se 
elegeram o gasto das Bulas, as ajudas de custo, e o mais necessário para ornato das suas Sés. 
Nota: A resolução que se havia de tomar nesta consulta vai noutra.

30 OUT 1679

17 302 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que está vago no Estado do 
Maranhão por falecimento de Gregório da Costa. Nota: Foi escolhido Luís Lopes, 25-11-1679.

20 NOV 1679

17 302v - 
303v

Informação de sujeitos para o Arcebispado Primaz da Índia. 3 AGO 1679

17 303v - 
303

Aprovação de pessoas para capitão-mor da nau que na presente monção há-de passar a Índia. 
Nota: Foi escolhido Veríssimo de Carvalho, 25-2-1680.

6 FEV 1680

17 303 - 304 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-de-mar-e-guerra da charrua "Nossa Senhora da 
Visitação" que na presente monção passa a Moçambique. Nota: Foi escolhido o capitão-de-mar-
e-guerra Manuel Gonçalves de Amorim, 9-3-1680.

2 FEV 1680

17 304 - 
304v

Nomeação de pessoas para capitão de leva da Infantaria que na charrua "Nossa Senhora da 
Visitação" passa nesta monção a Moçambique.

28 MAR 1680

17 304v - 
305v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que vagou na Praça da Baía por 
intertenimento de Pedro da Rocha. Nota: Foi escolhido João Gomes Pereira, 15-2-1681.

9 ABR 1680

17 305v - 
306

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de escrivão da Fazenda e Matrícula do 
Almoxarifado ca capitania de Pará. Nota: Foi escolhido João Teles Vidigal, 27-5-1680.

10 ABR 1680

17 306 - 308 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da fortaleza Nossa Senhora do Popolo. Nota: Foi 
escolhido António Marques da Silva, 14-7-1680.

5 JUN 1680

17 308 - 311 Nomeação de pessoas para a capitania-mor de Sergipe del Rei. Nota: Foi escolhido Brás da 
Rocha Cardoso, 11-8-1680.

9 JUL 1680

17 311 - 
311v

Com a consulta da Junta das Missões sobre a falta que há de párocos em algumas povoações 
do Rio de Janeiro e vão as informações que se acusam.

17 AGO 1680
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17 311v - 
312

Nomeação de pessoas para Companhia de Infantaria que no Reino de Angola, vagou por 
deixação que dela fez o capitão António Pinto Coelho. Nota: Foi escolhido Gregório José, 23-10-
1680.

17 AGO 1680

17 312 - 313 Proposição de pessoas para o posto de capitão da capitania do Rio de São Francisco.Nota. Foi 
escolhido Bartolomeu Dias da Cunha, 3-9-1680. Nota: Foi escolhido Bartolomeu Dias da Cunha, 
3-9-1680.

19 AGO 1680

17 313 - 
314v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de capitania de Itamaraca. Nota: Foi escolhido 
António Botelho da Silva, 19-11-1680.

27 AGO 1680

17 314v Dá-se conta a S. A. da deixação que António Pinto Coelho faz da Companhia de que é provido 
no Reino de Angola, e vai a consulta e papel que se acusa.

19 SET 1680

17 314v - 
316v

Nomeação de pessoas para o governo de Pernambuco. Nota: Foi escolhido D. João de Sousa, 
12-11-1680.

7 SET 1680

17 316v - 
317

Nomeação de pessoas para o Governo de Cabo Verde. Nota: Foi escolhido Duarte Teixeira 
Chaves, 1-2-1681.

15 NOV 1680

17 317 Sobre as embarcações que no ano que vem hão-de passar ao Estado da Índia. Nota: As 
embarcações indicadas para passar ao Estado da Índia foram; "Santa Maria de Sabóia", "São 
Francisco Xavier", "Santo António" e "Nossa Senhora dos Milagres", 6-12-1681.

27 OUT 1680

17 317 - 
318v

Nomeação de pessoas para o governo do Maranhão. Nota: O Conselho deve inteirar-se e 
informar acerca de António de Albuquerque, 1-2-1681.

30 DEZ 1680

17 318v - 
319

Proposição de sujeitos para procurador da Fazenda. Nota: Foi escolhido Sebastião Cardoso de 
Sampaio, 9-12-1680.

26 NOV 1680

17 319 - 320 Nomeação de pessoas para o posto de ajudante de tenente de Mestre de Campo da Praça de 
Pernambuco. Nota: Foi escolhido Manuel de Azevedo da Silva, 25-2-1681.

23 DEZ 1680

17 320 - 
320v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Gurupá. Nota: Foi escolhido 
Francisco de Valadares Souto Maior, 23-2-1681.

10 FEV 1681

17 320v - 
321v

Nomeação de pessoas para as cinco Companhias que na presente monção passam de socorro 
ao Estado da Índia. Nota: Foram escolhidos:Nuno Álvares Pereira, Manuel Saraiva, Manuel 
Brandão de Lima, Caetano Feliz de Araújo e Manuel do Rego de Magalhães, 21-2-1681.

15 FEV 1681

17 321v Sobre os sacos de setim que se hão-de mandar fazer para as vias da Índia da presente monção. 1 MAR 1681

17 322 - 
326v

Nomeação de pessoas para o posto de Mestre de Campo do terço da guarnição da Praça de 
Pernambuco que está vago por falecimento de João Soares de Albuquerque. Nota:Foi escolhido 
Venóbio Achioli, 27-10-1681.

1 MAI 1681

17 327 - 
329v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Ceará e vai o papel que se 
acusa. Nota: Foi escolhido Bento de Macedo de Faria, 29-5-1680.

6 MAI 1681

17 329v - 
330

Nomeação de pessoas para a capitania da fortaleza de Ambaca no Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido Estevão Correia, 3-12-1682.

7 JUN 1681

17 330 - 
330v

Nomeação de pessoas para a capitania do Cabo Frio do distrito do Rio de Janeiro. Nota: Foi 
escolhido Domingos da Silva de Agrela,20-6-1681.

4 JUN 1681

17 330v - 
331

Nomeação de pessoas para a capitania de Muchima no Reino de Angola. Nota: Foi escolhido 
Francisco Cabral, 20-6-1681

9 JUN 1681
,

17 331v - 
332

Nomeação de pessoas para a capitania da fortaleza de Cambambe no Reino de Angola. Nota: 
Foi escolhido Manuel Colaço, 10-6-1681.

17 JUN 1681

17 332 - 
332v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão e sargento-mor da Ilha do Fogo no distrito de 
Cabo Verde. Nota: Foi escolhido Cristóvão de Gouveia de Miranda, 10-7-1681.

5 JUL 1681

17 333 - 
333v

Nomeação de pessoas pra o posto de sargento-mor da Ilha de Cabo-Verde. Nota: Foi escolhido 
Manuel Correia de Lacerda, 21-7-1681.

29 FEV 1681

17 334 - 
334v

Nomeação de pessoas para o ofício de tesoureiro-geral da Baía. Nota: Foi escolhido José Lopes 
Rosa, 27-8-1681.

6 AGO 1681

17 334v - 
335

Informação de sujeitos para o Arcebispado da Baia. 7 AGO 1681

17 335 - 
335v

Sobre ser conveniente não se admitirem nela requerimentos para se fazerem remates de contas 
aos oficiais da Milícia dos soldos que tem vencido por se achar a Fazenda Real nas conquistas 
muito exaustas.

20 AGO 1681

17 335v - 
336

Nomeação de pessoas para o posto de capitão e engenheiro que está vago no Estado do 
Maranhão por morte de Tomé Pinheiro de Miranda.

27 AGO 1681

17 336 - 338 Nomeação de pessoas para Companhia de Infantaria que na capitania do Rio de Janeiro vagou 
por João Lopes da Silveira a quem os castelhanos mataram na sobpresa da fortaleza do 
Sacramento do Rio da Prata.

4 SET 1681

17 338 - 341 Nomeação de pessoas pra a Companhia de Infantaria que na Praça de Pernambuco vagou por 
falecimento de Luís de Seixas. Nota: Foi escolhido Gonçalo Fernandes da Silva, 6-12-1681.

6 SET 1681

17 341v - 
343

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que está vago por falecimento de 
Manuel de Ávila y Agueta na praça do Rio de Janeiro.

4 SET 1681

17 343 - 344 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que no Reino de Angola está vago 
por falecimento de António de Caldas Velho.

12 SET 1681

17 344 Sobre as embarcações que na monção do ano que vem hão-de passar ao Estado da Índia. 
Nota: Foi indicado o galeão "Santiago", 4-11-1681.

26 OUT 1681

17 344 - 345 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Cacheu. Nota: Foi escolhido 
José Gonçalves de Oliveira, 19-11-1681.

7 NOV 1681

17 345 Nomeação de pessoas para o ofício de Juiz dos orfãos criado de novo na vila de Massangano. 15 NOV 1681

17 345 - 
348v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que na Praça de Pernambuco vagou por 
falecimento de Pedro de Torres. Nota: Foi escolhido Fernando Carrilho, 6-12-1681.

21 NOV 1681

17 348v - 
349

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Massangano no Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido Luís de Barros, 11-12-1681.

18 NOV 1681

17 349 - 
351v

Nomeação de pessoas para o governo de Cabo Verde. Nota: Foi escolhido Francisco da Silva 
de Moura, 26-2-1682.

12 DEZ 1681
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17 351v - 
352v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria da companhia que está vaga no 
Reino de Angola por falecimento de Manuel Gomes Raia. Nota: Foi escolhido Manuel Correia 
Freire, 2-3-1682.

13 JAN 1682

17 352v - 
353v

Oposição de pessoas providas em capitanias de naus da Índia que na presente monção querem 
passar aquele Estado na Nau "Santiago".

24 JAN 1682

17 353v - 
355

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Benguela no Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido João Marques de Almeida, 4-9-1681.

16 SET 1681

17 355 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Ilha de São Tomé. 6 FEV 1682
17 355 - 

355v
Nomeação de pessoas para capitão da capitania do Rio de São Francisco. 12 FEV 1682

17 355v - 
356v

Nomeação de pessoas para o ofício de Provedor da Fazenda do Reino de Angola por tempo de 
três anos. Nota: Foi escolhido Jerónimo da Veiga Cabral, 30-2-1682.

15 FEV 1682

17 357 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da capitania do Pará. Nota: Foi escolhido 
Pedro Mendes Tomás, 22-2-1682.

4 FEV 1682

17 357 - 
357v

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de provedor da Fazenda do Rio Grande. Nota: 
Foi escolhido Lázaro de Freitas de Bulhão, 27-2-1682.

18 FEV 1682

17 357v - 
358

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Mestre da Ribeira das naus de Goa. Nota: 
Foi escolhido Manuel Álvares, 28-2-1682.

23 FEV 1682

17 358 - 
358v

Nomeação de pessoas para o ofício de provedor da Fazenda da Ilha de São Tomé por tempo de 
três anos. Nota.Foi escolhido António Fernandes de Carvalho, 28-2-1682.

19 FEV 1682

17 359 - 366 Nomeação de pessoas para os três ofícios eu S. A. manda criar de novo na cidade da Baía. 
Nota: Foram escolhidos: Brás da Rocha para o ofício do Crime; Bernardo da Silva para o ofício 
do Cível e Agostinho Rodrigues para o ofício de inquiridor, 9-4-1682. 

17 FEV 1682

17 366 Sobre os sacos de setim em que hão-de ir as vias dos despachos que se expedirem para a 
Índia.

2 MAR 1682

17 366 - 
366v

Aprovação de pessoas para capitães de viagem da segunda e 3ª nau que nesta monção hão-de 
passar ao Estado da Índia.

12 FEV 1681

17 366v - 
367

Sobre se se há-de consultar o governo de Angola só com o requerimento de Luís Lobo da Silva. 11 MAR 1682

17 367 Proposição de pessoas para capitão das Ilhas dos Joanes na capitania do Pará de que é 
donatário António de Souza de Macedo.

23 MAR 1682

17 367 - 368 Nomeação de pessoas para capitão-mor de Benguela. 20 MAR 1682
17 368 - 

368v
Nomeação de pessoas para capitão da Fortaleza de Cambambe no Reino de Angola. 13 MAR 1682

17 368v - 
369

Proposição de sujeitos para o governo de Angola. Nota: Foi escolhido Luís Lobo da Silva, 5-5-
1682.

13 MAR 1682

17 369 - 371 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de mar e guerra da nau em que este ano há-de 
passar o V. Rei ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido D. João Lourenço da Cunha, 26-2-1681.

13 FEV 1681

17 371 - 
374v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que vagou na Praça da Baía por 
falecimento de Diogo Lobato Leitão. Nota: Foi escolhido António de Matos, 13-4-1682.

18 SET 1681

17 374v - 
377

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da fortaleza Nossa Senhora do Popolo da Barra 
da Baía, esta consulta foi inclusa em outra que vai adiante fls. 440. Nota: Foi escolhido 
Constantino..

26 MAI 1682

17 377 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Artilharia da Praça do Pará. Nota: Foi 
escolhido Cristóvão de Almeida Leitão, 21-5-1682.

8 MAI 1682

17 377v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Maranhão o que acresceu a esta 
consulta vai registada adiante a fls. 392. 

10 ABR 1682

17 377v - 
379v

Proposição de pessoas para o governo de Cabo Verde. Nota: Foi escolhido Inácio da França 
Barbosa, 10-10-1682.

1 SET 1682

17 379v - 
383

nomeação de pessoas para a Companhia na Praça de Pernambuco vagou por falecimento de 
Paulo Nunes de Proença. Nota: Foi escolhido Francisco Tavares, 17-12-1682.

19 OUT 1682

17 383 Sobre S. A. manda declarar as embarcações que na monção que vem hão-de passar a Índia. 
Nota: Foram indicadas as charruas Nossa Senhora da Visitação e Nossa Senhora da Caridade, 
24-11-1682.

29 OUT 1682

17 383 - 384 Nomeação de pessoas para a capitania do 3º do mestre de Campo Álvaro de Azevedo um dos 
da guarnição da Praça da Baía. Nota: Foi escolhido o padre Manuel Soares, 19-6-1683.

10 NOV 1682

17 384 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Provedor da Fazenda da capitania dos 
Ilhéus.

2 DEZ 1682

17 384 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de guarda-mor da Relação do Estado do 
Brasil.

2 DEZ 1682

17 384v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de almoxarife da Fazenda Real da capitania do 
Rio Grande.

14 JAN 1683

17 384v - 
385v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do 3º do Reino de Angola. 10 FEV 1683

17 385v - 
386

Sobre observarem os despachos dele todos os tabeliães desta Corte nas diligências que se lhes 
encomendarem. Nota: Ordena-se que os tabeliães dêem cumprimento aos despachos 
promanados do Conselho, 28-11-1683.

26 FEV 1683

17 386 Sobre ser falecido nesta Corte Cristóvão de Albuquerque Sanches de Almeida, e se satisfazer a 
algumas dívidas que deixou com ajuda de custo que S. A. lhe tinha mandado dar.

27 FEV 1683

17 386 Nomeação de pessoa para capitão de viagem da charrua Nossa Senhora da Visitação que na 
monção presente há-de passar a India.

1 MAR 1683

17 386v - 
387

Proposição de pessoas para capitão de viagem da charrua Nossa Senhora da Caridade que 
esta presente monção passa ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido André da Silva, 9-3-1683.

5 MAR 1683

17 387 - 
391v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da Paraíba. Nota: Foi escolhido António da 
Silva Barbosa,

4 MAR 1683
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17 391v Sobre S. A. mandar declarar qual dos capitães das duas charruas que este ano passam a India 
há-de servir de cabo.

13 MAR 1683

17 391 Sobre S. A . Nomear por capitão de Infantaria da gente que vai na charrua Nossa Senhora da 
visitação para o Estado da India, António Monis Barreto.

15 MAR 1683

17 392 - 
392v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Maranhão, esta consulta vem de 
fls.,377 v.

29 MAR 1683

17 392 Nomeação de pessoas para capitão do Presídio de Massangano no Reino de Angola. 9 ABR 1683
17 395 - 395 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão dos Contos da cidade da Baía 

que está vago por falecimento de António Cárceres
5 MAI 1683

17 395 - 395 Informação de sujeitos para o Bispado de Pernambuco 13 FEV 1683
17 395v - 

396
Nomeação de pessoa para o posto de capitão-mor da ordenança da vila da Praia da Ilha de 
Cabo Verde.Nota. Foi escolhido Manuel Ribeiro da Fonseca, 22-1-1684.

9 ABR 1683

17 396 - 
396v

Nomeação de pessoas para a serventia de Juíz dos orfãos da capitania do Pará. 29 MAI 1683

17 396 - 
396v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Itamaracá. 15 JUL 1683

17 397 - 
397v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Gurupa. Nota. Foi escolhido 
Gonçalo de Lemos Mascarenhas.

6 SET 1683

17 397v Sobre mandar S. Mg.De declarar as embarcações que na monção que vem hão-de passar a 
India Nota: Vão os navios S. Francisco Xavier e Santo António, 26-11-1683

27 OUT 1683

17 397v - 
398

Sobre a omissão com que se tem havido o doutor Bento de Barros Bezerra a cujo cargo está a 
sindicatura da Baía na cobrança das dívidas e efeitos pertencentes a administração dela.

27 OUT 1683

17 398 - 
398v

Sobre os meios que se oferecem para se impedir que os navios do Brasil não vão as Rias de 
Galiza.

13 NOV 1683

17 398v Nomeação de pessoa para o posto de capitão de Artilharia do Maranhão. Nota: Foi escolhido 
Simão Esteves, 21-2-1684

26 JAN 1684

17 399 Nomeação de pessoa para o posto de capitão da Artilharia da capitania do Pará. 26 JAN 1684
17 399 - 

399v
Sobre os preços porque se devem taxar as capitanias-mores e de viagem de naus da carreira 
da Índia.

23 JAN 1684

17 399v - 
401

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Ordenança da Praça de Pernambuco 
que vagou por falecimento de Clemente da Rocha Barbosa. Nota: Foi escolhido Domingos 
Gonçalves Freire, 28-2-1684.

28 JAN 1684

17 401 - 
403v

Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que vagou na capitania do Paraíba por 
falecimento de João Furtado de Mendonça. Nota:Foi escolhido Jerónimo de Tovar, 28-2-1684

10 FEV 1684

17 403v - 
405v

Nomeação dos sujeitos para o governo da Ilha de S. Tomé. Nota: Foi escolhido António de Brito 
de Lemos, 16-1-1685

26 JAN 1684

17 405v - 
407

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão da Vara de Meirinho da 
Correição e Ouvidoria da vila de Olinda que vagou por falecimento de Filipe Dias de Santiago. 
Nota: Foi escolhido Domingos de Sá, 22-2-1684.

13 FEV 1684

17 407 - Preposição de sujeitos para a capitania-mor da nau São Francisco Xavier que nesta monção 23 FEV 1684
407v

p ç j p p q ç
para a Índia. Nota: Foi escolhido D. João Carcome Lobo, 17-2-1684

17 407v - 
410

Nomeação de pessoas para as três companhias de Infantaria que se acham vagas no Reino de 
Angola. Nota: Foram escolhidos: Martinho Teixeira de Mendonça, Constantino Polo e Manuel 
Pinto, 29-2-1684

23 FEV 1684

17 410v - 
413v

Nomeação de pessoas para três companhias de Infantaria de guarnição da Praça da Índia. 
Nota: Foram escolhidos: José Sanches Delposso, Jerónimo da Costa Pinto e Manuel de Brito, 8-
3-1684

28 FEV 1684

17 413v - 
414

Nomeação de pessoas para o posto de Ajudante de Tenente de Mestre de Campo general da 
Baía que vagou por promoção de Inácio de Larcaro ao de capitão de Itamaraca. Nota: Foi 
escolhido Francisco Veloso Soares, 8-3-1684.

27 FEV 1684

17 414 - 
414v

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de Meirinho de Auditoria da Capitania de 
Pernambuco. Nota: Foi escolhido Manuel Rebelo dos Santos, 18-3-11684

10 MAR 1684

17 414v Nomeação de sujeitos para o posto de capitão da fortaleza Muchina no Reino de Angola por três 
anos

10 MAR 1684

17 414v - 
415

Nomeação de sujeitos para o capitão da fortaleza de Cambambe no Reino de Angola por três 
anos.

10 MAR 1684

17 415 Nomeação de pessoa para a serventia do ofício de Almoxariffe da Fazenda do Pará. 15 MAR 1684
17 415 - 

415v
Informação de sujeitos para o Arcebispado da Serra e vai a consulta e papéis que se acusa. 22 ABR 1684

17 415v Informação de sujeitos para o Bispado de Malaca 22 ABR 1684
17 415v Informação de sujeitos para o Bispado do Japão. 22 ABR 1684
17 416 Informação de sujeitos para o Bispado de Macau. 22 ABR 1684
17 416 Informação de sujeitos para o Bispado de Cranganor. 22 ABR 1684
17 416 Informação de sujeitos para o Bispado de Cochim. 22 ABR 1684
17 416v - 

418
Proposição de sujeitos para a capitania de viagem da nau Santo António e São Francisco Xavier 
que nesta monção de março passa ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido D. Francisco Napor, 
28-2-1684

16 FEV 1684

17 418 - 419 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania do Pará. Nota: Foi escolhido 
António de Albuquerque Coelho, 4-11-1684.

8 JUN 1684

17 419 - 420 Nomeação de pessoas para Companhia de Infantaria que na capitania do Pará servia António 
Dias Marques por S. M. o haver reformado. Nota: Foi escolhido Manuel Serrão de Aguiar, 15-9-
1684.

5 JUN 1684

17 420 Nomeação de pessoas para o posto de capitão e sargento-mor da Ilha do Fogo. Nota: Foi 
escolhido Francisco Cabral, 21-9-1684

15 JUN 1684

17 420v - 
422

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Ceará. Nota: Foi escolhido 
Sebastião de Sá, 26-9-1684

15 JUN 1684

17 422 - 424 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania do Rio Grande. Nota: Foi 
escolhido Pascoal Gonçalves de Carvalho, 26-9-1684

28 JUN 1684
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17 424 - 425 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão dos órfãos da capitania da 
Paraíba. Nota:Foi escolhido Diogo Vaz Penalvo, 26-7-1684.

10 JUL 1684

17 425 - 
428v

Proposição de sujeitos para o governo de Pernambuco. Nota: Foi escolhido João da Cunha Soto-
Maior, 28-7-1684.

21 ABR 1684

17 429 - 
435v

Nomeação de pessoas para propriedade de ofício de Meirinho da Correição da Capitania de 
Pernambuco. Nota: Foi escolhido Manuel Carvalho Fialho, 10-3-1685

8 AGO 1684

17 435v - 
440v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que está vago por promoção de 
Domingos Gonçalves Freire na Praça de Pernambuco. Nota: Foi escolhido António da Silva 
Barbosa,10-10-1684 

5 JUN 1684

17 440 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Rio de São Francisco. Nota: Foi 
escolhido Francisco Ribeiro, 9-2-1684.

30 OUT 1684

17 440 - 
440v

Satisfaz-se ao que S. Mg.de ordena pela resolução da consulta inclusa sobre o provimento do 
posto de capitão da fortaleza Nossa Senhora do Popolo da Baía, e vai a mesma consulta que se 
acusa registada neste Livro a fls. 374v.

10 NOV 1684

17 440v Nomeação de pessoas para a sargentia-mor da Ordenança de Sergipe del Rei por tempo de 
três anos.

22 NOV 1684

17 441 Sobre mandar S. Mg.de declarar as embarcações que na monção do ano que vem hão-de 
passar ao Estado da Índia. Nota: Foram indicadas as naus Nossa Senhora da Conceição, São 
Francisco de Borja, Nossa Senhora da Caridade. 13-2-1684

30 OUT 1684

17 441 - 
443v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria da capitania da Paraíba que vagou 
por falecimento de Manuel Nemez. Nota: Foi escolhido António Borges, 20-9-1685.

22 NOV 1684

17 443v - 
444

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Tinhaem. Nota: Foi escolhido 
Filipe Carneiro, 1-2-1684

3 OUT 1684

18 3 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da Capitania de Cabo Frio por três anos. 29 NOV 1684
18 3 - 3v Nomeação de pessoa para a serventia do ofício de escrivão do mar do Reino de Angola. 12 NOV 1684
18 3v - 4 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão de Meirinho da cidade do Rio 

de Janeiro
12 DEZ 1684

18 4 - 4v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Provedor da Fazenda do Estado do 
Maranhão, Nota: Foi escolhido Guilherme Roser Bravo, 2851686

14 DEZ 1684

18 5 - 5v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Provedor da Fazenda do Rio Grande, por 
tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Duarte de Sequeira, 18-7-1686

10 DEZ 1684

18 5v - 6v Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de Almoxarife de capitania e fortaleza do 
Ceará. Nota: Foi escolhido Domingos Fernandes Pessoa, 27-12-1684

12 DEZ 1684

18 6v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da capitania de São Vicente. 16 DEZ 1684
18 6v - 7 Proposição de sujeitos para o governo de Cabo Verde Nota: Foi escolhido Veríssimo de 

Carvalho,27-11-1686.
11 JAN 1685

18 7v - 8v Proposição de sujeitos para o governo do Rio de Janeiro. Nota: Foi escolhido João Furtado de 
Mendonça, 13-7-1685.

11 JAN 1685

18 8v - 9v Nomeação de pessoas para capitão e sargento-mor da Ilha do Fogo. 18 JAN 1685
18 9v - 10 Nomeação de pessoa para o posto de capitão-engenheiro do Estado do Maranhão. 26 JAN 1685
18 10 - 11 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de provedor da Fazenda do Reino de Angola; 

a fls. 116 vai registada uma consulta concernente a esta. Nota: Determina-se que o Conselho 
26 JAN 1685

g q
consulte depois de examinar os papéis de Sebastião Cardoso de Sampaio, 25-3-1687.

18 11 - 11v Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Benguela no Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhido Manuel de Nojosa, 31-1-1685

26 JAN 1685

18 12 - 15 Nomeação de pessoas para uma companhia de Infantaria que está vaga na praça da Baía por 
Luís  Vaz da Costa, capitão dela se passar para Pernambuco a servir outra naquela praça. Nota: 
Foi escolhido João Honorato, 5-12-1685

24 JAN 1685

18 15 - 15v Nomeação de pessoas para a primeira Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção 
se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido António de Saldanha, 7-3-1685

14 FEV 1685

18 15v - 16v Nomeação de pessoas para a segunda Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção 
se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido João Correia de Magalhães, 12-3-1685.

14 FEV 1685

18 16v - 17 Nomeação de pessoas para a terceira Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção 
se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Estevão Pegado, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 17 - 17v Nomeação de pessoas para a quarta Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção se 
envia ao Estado Índia. Nota: Foi escolhido Sebastião de Macedo Pereira,, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 18 - 18v Nomeação de pessoas para a quinta Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção se 
envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Gil Vaz Lobo, 12-3-1685.

14 FEV 1685

18 19 - 19v Nomeação de pessoas  para a sexta Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção se 
envia ao Estado da Índia. Nota:Foi escolhido José Gomes, 12-3-1685

14 FEV 1685

18 19v - 20v Nomeação de pessoas para a sétima Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção se 
envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Pascoal de Araújo, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 20v - 21v Nomeação de pessoas para a oitava Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção se 
envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido André de Noronha, 13-3-1685

14 FEV 1685

18 21v - 22v Nomeação de pessoas para a nona Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção se 
envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Manuel Pais, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 22v - 23 Nomeação de pessoas para a décima Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção se 
envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido António Pereira de Lacerda, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 23 - 23v Nomeação de pessoas para a undécima Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção 
se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Diogo de Barros de Cisneros, 7-3-1685.

17 FEV 1685

18 23v - 24 Nomeação de pessoas para a duodécima Companhia de Infantaria do socorro que nesta 
monção se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Marcos Rodrigues, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 24 - 24v Nomeação de pessoas para adécima terceira Companhia de Infantaria do socorro que nesta 
monção se enviaao Estado da Índia.                                                            Nota. Foi escolhido 
Henrique de Lamirra, 10-1-1685

14 FEV 1685
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18 25 - 25v Nomeação de pessoas para a décima quarta Companhia de Infantaria do socorro que nesta 
monção se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Marcos de Lima, 7-3-1685

14 FEV 1685

18 25v - 26v Nomeação de pessoas para a décima quinta Companhia que nesta monção se envia ao Estado 
da Índia. Nota: Foi escolhido Domingos Memdes Couto, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 26v - 27 Nomeação de pessoas para a décima sexta Companhia de Infantaria do socorro que nesta 
monção se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Felisberto Linger, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 27 - 27v Nomeação de pessoas para a décima sétima Companhia de Infantaria do socorro que nesta 
monção se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Francisco Vaz, 7-3-1685

14 FEV 1685

18 28 - 28v Nomeação de pessoas para a décima oitava Companhia do socorro que nesta monção se envia 
ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Manuel Lobato, 7-3-1685

14 FEV 1685

18 28v - 29 Nomeação de pessoas para a décima nona Companhia do socorro que nesta monção se envia 
ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Jacinto Pereira, 7-3-1685.

14 FEV 1685

18 29v - 30 Nomeação de pessoas para a vigéssima Companhia de Infantaria do socorro que nesta monção 
se envia ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Manuel Moreira, 12-3-1685

14 FEV 1685

18 30 - 30v Nomeação se sujeitos para as duas capitanias de viagem das naus Sacramento, Nossa 
Senhora da Conceição e Santo António que nesta monção passam ao Estado da Índia.

15 MAR 1685

18 30v - 31 O que acresce a esta consulta é o que com essa vai a fls 4 que registada atrás. Satisfaz-se ao 
que S. Mg.de ordena pela resolução tomada na consulta inclusa.

20 MAR 1685

18 31 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de Meirinho do Campo da vila de Santa 
Maria Madalena da Alagoa do Sul,

22 MAI 1685

18 31v - 32 Sobre o Alvará de declaração que o capitão Agostinho Redrogues de Sequeira ao que se lhe 
passou da propriedade do ofício de inquiridor da Baía, criado de novo para casamento de sua 
filha. Nota: Foi prescrito de serviço Pedro Sanches Farinha, 19-7-1685.

26 MAI 1685

18 32 Sobre o Mandar S. Mag.de declarar as embarcações que na monção que vem hão-de passar a 
Índia. Nota: Foi indicada a nau S. Francisco Xavier, 23-11-1685.

8 OUT 1685

18 32 - 32v Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de São Vicente e São Paulo. Nota: 
Foi escolhido Luís Percon Hortel, 20-10-1685.

13 OUT 1685

18 32v - 33 Nomeação de pessoas para o ofício de Feitor do Reino de Angola por tempo de três anos. Nota: 
Foi escolhido José da Fonseca de Vilhena, 13-12-1685.

13 DEZ 1685

18 33 - 34 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Reino de Angola. Nota: Foi 
escolhidoAntónio Alemão, 23-1-1686

20 DEZ 1685

18 34v - 38 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor das ordenanças da capitania de 
Pernambuco. Nota: Foi escolhido Belchior Álvares Camelo, 17-3-1685

4 FEV 1685

18 38 - 42v Nomeação de pessoas para o posto de capitão da fortaleza S. Cruz de Itamaracá. Nota: Foi 
escolhido Miguel Rodrigues de Sepúlveda, 22-3-1686.

4 FEV 1686

18 42v - 44 Nomeação de pessoas para a propriedade dos ofícios de escrivão da Fazenda, Matrícula, 
Almoxarifado,Ouvidoria e Auditoria de guerra da capitania dp Pará. Nota: Foi escolhido João 
Baptista de Sousa, 18-3-1686.

11 FEV 1686

18 44 - 49 Nomeação de pessoas para duas companhias de Infantaria que estão vagos na Baía por 
falecimento de Faria Monteiro e de Manuel de Barros Trigueiros. Nota: Foram escolhidos: para a 

6 FEV 1686
g p

1ª Companhia Manuel de Macedo Velho e para a 2ª Manuel Jorge, 23-3-1686.
18 49v - 50 Nomeação de pessoas para a capitania de viagem da nau S. Francisco Xavier que  nesta 

monção passa ao Estado da Índia. Nota:  Foi escolhido Domingos Luís de Oliveira, 1-3-1686.
20 FEV 1686

18 50v - 52 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor das Ordenanças da capitania de Paraíba. 
Nota: Foi escolhido Francisco de Rego Barros, 18-3-1686 .

5 FEV 1686

18 52v Nomeação de pessoas para o cargo de cirurgião-mor de Moçambique. 12 MAR 1686
18 52v - 53v Nomeação de pessoas para o posto da Fortaleza de Ambaca do Reino de Angola. Nota: Foi 

escolhido Francisco Godinho da Costa, 19-7-1686.
18 MAR 1686

18 53v - 55 Nomeação de pessoas para o posto de capitão do Rio de S. Francisco, por tempo de três anos. 
Nota: Foi escolhido Francisco Alemão, 23-3-1686

18 MAR 1688

18 55 - 56 Proposição de sujeitos para governador do Reino de Angola. Nota: Foi escolhido D. João de 
Alencastre, 3-1-1687.

30 MAR 1686

18 56 - 56v Nomeação de pessoas para o governo do Estado do Maranhão. Nota: Foi escolhido Artur de Sá, 
28-4-1686

25 FEV 1686

18 56v - 59 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Sergipe del Rei. Nota: Foi escolhido 
Jorge de Barros Leite, 20-5-1686.

27 SET 1685

18 59 - 59v Informação de sujeitos para o Bispado de Angola. 20 MAI 1686
18 59v - 60 Informação de sujeitos para o Bispado de Cabo Verde. 20 MAI 1686
18 60 - 62 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da capitania do Pará, por tempo de três 

anos. Nota: Foi escolhido João Duarte Franco, 22-1-1687
28 MAI 1686

18 62 - 66 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que está vaga na capitania de 
Itamaracá. Nota: Foi escolhido Pedro Álvares Carneiro, 12-11-1686.

23 MAI 1686

18 66 - 67v Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Itamaracá, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Carlos de Sepúlveda, 18-11-1686.

30 MAI 1686

18 67v - 76v Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de Meirinho da Correção da Baía. Nota: Foi 
escolhido Brabel de Runi, 6-5-1687.

31 MAI 1686

18 77 Informação de sujeitos para o Bispado de Pernambuco. 27 JUL 1686
18 77 - 82 Nomeação de pessoas para a capitania-mor da Paraíba. Nota: Foi escolhido Amaro Velho 

Cerqueira, 11-12-1685
23 OUT 1685

18 82 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Cambambe, no Reino de 
Angola, por tempo de três anos.

19 AGO 1686

18 82 - 82v Proposição de sujeitos para capitão da capitania dos Joanes, no Estado do Maranhão, de que é 
donatário o barão da Ilha Grande. Nota: Foi escolhido Manuel Luís de Matos, 9-1-1687.

21 AGO 1686

18 83 - 83v Nomeação de pessoas para o posto de capitão e sargento-mor da Ilha do Fogo, por tempo de 
três anos.

19 AGO 1686

18 83v - 86v Proposição de sujeitos para o governo de Pernambuco. Nota:  Foi escolhido Fernando Cabral, 
19-3-1687.

29 AGO 1686
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18 87 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da Fortaleza de Muchima, por três anos. 1 OUT 1685
18 87 - 87v Sobre o Decreto que veio para se regular a pólvora de que se necessita nas conquistas 

ultramarinas para as ocasiões que podem suceder, e vão as Relações que se acusam. Nota: 
Determinou-se mandar pólvora, com a brevidade possível, 28-10-1686

12 OUT 1686

18 87v Satisfaz-se ao que S. Mg.de ordena na consulta inclusa, e vai a relação que se acusa. 24 OUT 1686
18 87v Sobre mandar S. Mg.de declarar as embarcações que na monção do ano que vem hão-de 

passar ao Estado da Índia. Nota: Foi indicado o navio Santiago, 22-12-1686.
4 NOV 1686

18 88 Sobre o papel que fizeram Baltazar Dias de Peralta, Domingos Cordeiro e Amaro Gomes de que 
se envia a cópia.

6 NOV 1686

18 88 - 88v Nomeação de pessoas para o posto de capitão engenheiro da capitania de Pernambuco, que 
vagou pr João Coutinho. Nota: Foi escolhido José Pais Esteves, 27-11-1686.

26 NOV 1686

18 88v Sobre se declarar se o capitão-mor da capitania do Maranhão que se cria de novo, há-de ser 
soldado e que soldo se lhe há-de dar.

22 NOV 1686

18 89 Nomeação de pessoas para a serventia dos ofícios de escrivão da Fazenda e do público judicial 
e notas da Praça de Cacheu.

2 DEZ 1686

18 89 - 90 Nomeação de pessoas para o cargo de cirurgião-mor da capitania de Pernambuco. Nota: Foi 
escolhido Manuel de Sousa, 4-1-1687.

7 DEZ 1686

18 90 - 90v Proposição de sujeitos para o posto de capitão de viagem da nau Santiago que na presente 
monção de Março passa ao Estado da Índia.

13 JAN 1687

18 90v Satisfaz-se a resolução tomada por escrito do secretário pedro Sanches Farinha na consulta 
inclusa de nomeação de pessoas para o posto de capitão e sargento-mor da Ilha do Fogo. Nota: 
Foi escolhido Manuel de Madureira, 3-2-1687.

28 JAN 1687

18 90v - 91v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Ordenança da capitania do Paraíba, e 
vai o papel que se acusa. Nota: Foi escolhido Paulo de Sousa Alvim, 1-2-1687.

27 JAN 1687

18 91v - 92 Nomeação de pessoas para o posto de sargent-mor da Ordenança de Sergipe del Rei, por 
tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Manuel Rodrigues Meira, 3-2-1687.

28 JAN 1687

18 92 - 92v Nomeação de pessoas para o cargo de capelão-mor do 3º Mestre de Campo Pedro Gomes, que 
vagou na Baía, por falecimento do Padre André da Silva de Carvalho. Nota: Foi escolhido o 
Padre Agostinho de Santa Maria, 10-2-1687.

30 JAN 1687

18 93v Sobre os sacos de setim que hão-de mandar fazer para as vias da Índia, na presente monção. 5 MAR 1686

18 93v - 94v Nomeação de pessoas para o posto de sargente-mor do Maranhão, e vai o documento que se 
acusa. Nota: Foi escolhido António de Barros Pereira, 8-2-1687.

29 JAN 1687

18 93v Sobre os sacos de setim que se hão-de mandar fazer para as vias da Índia na presente monção. 26 FEV 1687

18 93v - 94v Nomeação de pessoas para o Forte da Real da Cidade da Baía. Nota: Foi escolhido António 
Correia, 22-3-1682

1 MAR 1687

18 94 - 96 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que vagou na Praça da Baía por 
falecimento de António de Matos. Nota: Foi escolhido Manuel de Melo de Gouveia, 21-3-1687.

1 MAR 1687

18 96 - 96v Sobre pertencer a este Conselho e não vedor da Fazenda o provimento da escrivaninha de nau 
da Índia que esta monção passa àquele Estado, e vão os papéis que se acusam.

27 FEV 1687
q ç p q , p p q

18 96v - 97 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Mestre da Ribeira  das naus de Goa, por 
tempo de três anos.

3 MAR 1687

18 97 - 97v Nomeação de pessoas para a escrevaninha de nau que nesta presente monção passa ao 
Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Salvador Gomes, 6-3-1687.

6 MAR 1687

18 97v Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Mochima, por três anos. 15 MAR 1687
18 97v - 98 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Massangano, no Reino de Angola, por tempo 

de três anos. Nota: Foi escolhido Manuel Fernandes, 24-3-1687.
15 MAR 1687

18 98 - 98v Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão geral da ouvidoria geral de São 
Luís do Maranhão.

13 MAR 1687

18 99 Nomeação de pessoa para a capitania do Forte do Cabedelo da capitania de Paraíba. 18 MAR 1687
18 99 - 99v Nomeação de pessoas para a sargentaria-mor de Cabo Verde, por tempo de três anos. 26 NOV 1686
18 99v - 102 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor das ordenanças da capitania de 

Pernambuco. Nota: Foi escolhido Nuno Camelo, 21-3-1687.
13 MAR 1687

18 102 - 105 Nomeação de pessoas para a Companhia  de Infantaria, que vagou na Praça de Pernambuco, 
por falecimemto de Manuel Rodrigues Santarém no 3º do Mestre de Campo Vinobio Achioli de 
Vasconcelos. Nota: Foi escolhido António Barbosa, 17-3-1687.

4 MAR 1687

18 105v - 
107v

Nomeação depessoas para a Companhia de Infantaria que vagou na Praça de Pernambuco, por 
falecimento de Manuel da Costa no 3º do Mestre de Campo Venobio Achioli de Vasconcelos. 
Nota: Foi escolhido António Pinto Pereira, 18-3-1687.

4 MAR 1687

18 107v - 
110v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria, que vagou na praça de Pernambuco, 
por falecimento do Francisco Nogueira no terço do Mestre de Campo Vinobio Achiole de 
Vasconcelos. Nota: Foi escolhido António Martins Palha, 18-3-1687

4 MAR 1687

18 110v - 
113v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria, que vagou na praça de Pernambuco, 
por falecimento de Francisco Tavares no 3º do Mestre de Campo Venobio Achioli de 
Vasconcelos. Nota: Foi escolhido, Afonso Abertim Turão, 18-3-1687.

4 MAR 1687

18 113v - 
115

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da Artilharia da praça de Pernambuco. Nota: Foi 
escolhido Manuel da Cunha de Carvalho, 22-2-1687.                                                                         

10 FEV 1687

18 115 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de escrivão da Fazenda do Maranhão, por 
tempo de três anos.

26 MAI 1687

18 115v Satisfaz-se ao que S. Mg.de ordena na resolução tomada na consulta inclusa sobre o 
provimento do ofício de provedor da Fazenda do Reino de Angola,e vão os papéis que se 
acusam afls. 10 deste livro, vai registada a consulta de sobre este provimento.

27 MAI 1687

18 116 - 117 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de tabelião do público judicial e notas que 
está vago na capitania de Itamaracá, por falecimento de António de Araújo; a consultainclusa 
nesta vai registada adiante fls.123. Nota: Foi escolhido Salvador Tavares da Fonseca, 21-6-
1687.

2 MAI 1687

18 117v - 
118v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão do Forte de São Pedro da cidade da Baía. Nota: 
Foi escolhido João Cavaleiro Cardoso, 2-7-1687.

21 MAI 1687
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18 118v - 
120v

Nomeação de pessoas para tenente general da Baía e vão as certidões que se acusam. Nota: 
Foi escolhido Luís Carneiro Solho, 25-3-1687

29 MAR 1687

18 120v - 
121

Sobre o que escreveu  o Procurador da Fazenda ao Conde Presidente acerca de ser 
conveniente nomear-se um solicitador que procure as causas das conquintas pertencentes a 
Fazenda Real.

26 s.d. 1687

18 121 Satisfaz-se ao que S. Mg.de ordena pela resolução tomada na consulta inclusa da propriedade 
do ofício detabelião do Itamaracá que vai registado neste livro a fls.119.

3 JUN 1687

18 121 - 
123v

Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que vagou na praça de Pernambuco por 
falecimento de Domingos Rebelo no 3º de Mestre de Campo Achiole de Vasconceles. Nota: Foi 
escolhido Afonso Rodrigues Dinis, 18-3-1687.

4 MAR 1687

18 123v - 
125

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania do Ceará por tempo de três anos. 
Nota: Foi escolhido Tomás Cabral de Olival, 19-3-1687.

21 JUN 1687

18 125v Sobre S. Mgde mandar declarar as embarcações que na monção que vem hão-de passar à 
Índia. Nota: Foi escolhida a embarcação São Francisco de Béria, 16-10-1687               .

8 OUT 1687

18 125v - 
126v

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício  de Meirinho da Correição da Capitania  de 
Itamaracá; com esta consulta que que vai adiante fls 149v. Nota: Foi escolhido João da Cunha 
de Abreu, 11-11-1687

4 NOV 1687

18 126v Sobre os meios mais convenientes que se lhe oferecem acerca do comércio deste Reino, e vai o 
papel que se lhe acusa.

14 NOV 1687

18 127 - 
127v

Nomeação de pessoas  para o governo da Ilha de São Tomé. 19 NOV 1687

18 127v Remetem-se a S. Mg.de as três consultas porque foi servido ordenar que se esperasse pela 
vinda do Conde, Vice-Rei da Índia, para se haverem de resolver.

11 DEZ 1687

18 127v - 
128

Dá-se conta a S. Mg.de da arrematação do contrato do sal, do Estado do Brasil, e vai a consulta 
e condições que se acusam.

12 NOV 1687

18 128 - 129 Nomeação de sujeitos para a capitania de viagem da nau Nossa Senhora da Conceição, que 
nesta monção passa ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido António Rodrigues, 20-2-1688

7 JAN 1688

18 129 - 
129v

Sobre se tirar residência de três em três anos aos Provedores da Fazenda das conquistas. 23 DEZ 1687

18 129v Sobre S. Mg.de nomear pessoa que sirva de Procurador da Coroa no requerimento que faz o 
marquês de Cascais.

12 FEV 1688

18 129v - 
130v

Nomeação de pessoas para escrivão da nau Nossa Senhora da Conceição, que na presente 
monção passa ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Aleixo Homem Pereira, 23-2-1688.

18 FEV 1688

18 130v Com a consulta inclusa do Desembargo do Paço sobre o provimento do cargo de  Provedor da 
Fazenda, do Reino de Angola. Nota: Foi escolhido António Pacheco de Almeida, 27-2-1688.

23 FEV 1688

18 131 Sobre os sacos de setim que hão-de mandar fazer para as vias da Índia, da presente monção. 28 FEV 1688

18 131 - Nomeação de sujeitos para o cargo de secretário do Reino de Angola. Nota: Foi escolhido 28 FEV 1688
131v

ç j p g g
António Coelho Guerreiro, 6-3-1688.

18 131v Proposição de sujeitos que faz António de Albuquerque Coelho de Carvalho para a capitania do 
Camutá, do Maranhão, de que é donatário. Nota: Foi escolhido António de Carvalho de 
Albuquerque, 9-3-1688.

5 MAR 1688

18 132 - 
132v

Nomeação de pessoas para cirurgião da praça da Nova Colónia do Sacramento. Nota: Foi 
escolhido Manuel de Oliveira de Sousa, 13-3-1688.

4 MAR 1688

18 132v Sobre a dúvida que se lhe oferece para se não poder continuar no contrato do sal do Brasil, os 
seis mil cruzados que S. Mgde. manda nele aplicar para a fortificação da Baía.

10 MAR 1688

18 133 - 134 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Artilharia do Reino de Angola, e vão as 
certidões que se acusam. Nota: Foi escolhido António Dantas, 26-3-1688.

10 MAR 1688

18 134 - 
134v

Proposição de sujeitos para o cargo de secretário da Capitania do Rio de Janeiro, por tempo de 
três anos. Nota: Foi escolhido Francisco Monteiro Coelho, 26-3-1688.

13 MAR 1688

18 134v - 
135

Nomeação de pessoas para o cargo de secretário do Estado do Maranhão, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido António Marreiros da Fonseca, 9-3-1688.

28 MAR 1688

18 135 - 
135v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor de Benguela, no Reino de Angola. 31 MAR 1688

18 135v - 
138

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria, que vagou na praça de 
Pernambuco no terço de Mestre de Campo, D. João de Sousa.

s.d. s.d. s.d.

18 138 - 
138v

Sobre o que se lhe oferecem ao decreto de S. Mgde. sobre o preço das drogas do ouro que 
manda se aceitem na Casa da Moeda.

10 ABR 1688

18 138v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de feitor da Fazenda Real da praça de 
Cacheu, por tempo de três anos.

24 MAI 1688

18 139 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que se acha vago na cidade de 
São Luís do Maranhão. Nota: foi escolhido João Henriques de Aguiar, 3-6-1688.

28 MAI 1688

18 139v - 
141

Nomeação de pessoas para o governo da Capitania do Rio de Janeiro. Nota: Foi escolhido Luís 
César de Meneses, 19-2-1689.

22 JUN 1688

18 141 - 
141v

Sobre a dúvida que pôs Luís Mendes de Mesquita a tomar as contas que se lhe remeteram da 
Companhia de Cacheu, de que foi caixa Manuel Preto Valdez, e vai a carta que se acusa.

12 JUL 1688

18 141v Proposição de ministros para o ofício de Provedor da Fazenda dele. Nota: Foi escolhido José de 
Freitas Serrão, 25-6-1688

23 JUN 1688

18 142 - 
142v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da Capitania do Rio Grande, por tempo de 
três anos, e vai o papel que se acusa. Nota: Foi escolhido Gaspar de Sousa de Andrade, 6-8-
1688.

30 MAR 1688

18 144v - 
145

Satisfaz-se ao que S. Mgde. ordena pelo escrito do secretário Mendo Fois Pereira, sobre o 
contador-mor dos contos não haver aceitado as contas que se lhe remeteram do Conselho, 
vindas do Estado do Brasil, e vão as cópias das resoluções que se acusam.

17 AGO 1688

18 145 - 
145v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da Capitania de Cabo Frio, por três anos. Nota: 
Foi escolhido Luís Barbalho Bezerra, 17-12-1688.

17 AGO 1688
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18 145v - 
147v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria, que está vago no Reino de Angola, por 
falecimento de Manuel Correia Freire. Nota: Foi escolhido Manuel Colaço, 4-8-1688.

27 ABR 1688

18 147v - 
149v

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de Meirinho das Execuções da Fazenda 
Real da Baía, e vai a consulta que se acusa registada neste livro fls. 128. Nota: Foi escolhido 
Francisco de Azambuja Rebelo, 24-11-1688.

7 AGO 1688

18 149v Sobre S. Mgde. mandar declarar as embarcações que na monção que vem hão-de passar ao 
Estado da Índia.

6 OUT 1688

18 149v - 
151v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da praça de Cacheu, por tempo de três anos. 
Nota: Foi escolhido D. António Salgado, capitão de Infantaria, 6-10-1688.

28 FEV 1688

18 151v - 
155

Nomeação de pessoas para o lugar de Vedor da Fazenda do Estado da Índia, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Tomé de Sousa Correia, 19-2-1688.

13 FEV 1688

18 155 - 156 Nomeação de pessoas para o governo da Ilha de São Tomé. Nota: Foi escolhido António 
Pereira de Lacerda, 20-1-1689.

20 NOV 1688

18 156 - 157 Nomeação de pessoas para o posto da Nova Colónia do Sacramento do Rio de Janeiro. 22 DEZ 1688
18 157 - 

157v
Proposição de sujeitos que faz Manuel Garcia Pimentel para a capitania do Espírito Santo do 
Estado do Brasil de que é donatário. Nota: Foi escolhido João Valasco e Molina, 17-1-1689.

23 DEZ 1688

18 157v - 
158

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Nova Colónia do Sacramento do Rio 
de Janeiro e vai a certidão que se acusa.

26 JAN 1689

18 158v - 
159v

Nomeação de pessoas para a capitania de Ambaca, Reino de Angola, por tempo de três anos. 
Nota: Foi escolhido João Baptista da Maia, 12-2-1689.

30 JAN 1689

18 159v - 
160v

Nomeação de pessoas para a capitania de Itamaracá por tempo de três anos. 30 JAN 1689

18 161 - 162 Sobre o papel que nele apresentou Francisco Berenguer de Andrade com alguns pontos 
tocantes a conservação e utilidade das capitanias de Pernambuco e vai o mesmo papel por ele 
assinado que se acusa.

27 FEV 1689

18 162 - 
162v

Com a consulta inclusa da Mesa da Consciência e ordens sobre o ofício de Provedor da 
Fazenda dos defuntos e ausentes da capitania da Paraíba. Nota: Determina-se que cabe à 
Mesa da Consciência e Ordens prover nestes ofícios, 10-7-1689.

22 MAR 1689

18 162v - 
163

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Reino de Angola por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Pedro Lopes Figueira, 13-… 1689.

6 MAI 1689

18 163 - 
163v

Nomeação de pessoas para o posto desargento-mor da Ordenança de Sergipe del Rei por 
tempo de três anos e vai o Decreto que se acusa.

6 MAI 1689

18 163v - 
164v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Ordenança da capitania da Paraíba. 
Nota: Foi escolhido Cosmo de Barros Marinho, 18-5-1689.

12 MAI 1689

18 164v - 
166v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor de um dos terços de Infantaria da 
guarnição da praça de Pernambuco, pela promoção de Manuel Lopes a Mestre de Campo da 
mesma praça. Nota: Foi escolhido Manuel de Azevedo da Silva, 20-5-1689.

3 MAI 1689

18 167 - 168 Nomeação de pessoas para oposto de capitão-mor da capitania de Sergipe del Rei, por tempo 
de três anos. Nota: Foi escolhido Brás Soares de Passos, 25-10-1689

14 JUN 1689

18 168 - Nomeação de pessoas para o posto de capitão da fortaleza do Morro de São Paulo da Baía, que 14 JUN 1689
170v

ç p p p p , q
vagou por falecimento de Pedro Lobam Monteiro. Nota: Foi escolhido Manuel de Macedo Velho, 
22-6-1689

18 170v Nomeação de pessoas para o governo do Reino de Angola. Nota: Foi escolhido Gonçalo da 
Costa de Meneses, 11-4-1690.

7 JUL 1689

18 170v - 
171

Nomeação de pessoas para o governo da capitania de Pernambuco. Nota: Foi escolhido 
António Teles Machado da Silva, 4-11-1689.

7 JUL 1689

18 171 Nomeação de pessoas para o Governo do Estado do Maranhão. Nota: foi escolhido António de 
Albuquerque Coelho, 4-11-1689.

7 JUL 1689

18 171 - 
172v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania de paraíba. 27 JAN 1689

18 172v - 
175

Nomeação de pessoas para o Governo da Capitania de Pernambuco. Nota: Foi escolhido 
António Luís Campo, general da Praça da Baía, 28-1-1689

4 JAN 1689

18 175 - 176 Nomeação de pessoas para o posto de ajudante de tenente de Mestre de Campo general da 
Praça da Baía. Nota: Foi escolhido Bartolomeu Fragoso Cabral, 3-5-1688

28 ABR 1688

18 176 - 177 Nomeação de pessoas para o posto de Capitão da fortaleza Santo Amaro do Reino de Angola. 
Nota: foi escolhido António Ledo, 1-4-1688.

30 MAR 1688

18 177 - 
178v

Nomeação de pessoas para o posto de Nova Colónia do Sacramento do Rio de Janeiro. Nota: 
Foi escolhido D. Francisco Napor de Alencastre, 4-1-1688.

22 DEZ 1688

18 178v - 
180

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do 3º Mestre de Campo Álvaro de 
Azevedo, que vagou na Baía por falecimento de Francisco Rebelo de Morais e vão as consultas 
que se acusam. Nota: Foi escolhido Francisco Veloso Soares, 15-3-1688.

28 FEV 1688

18 180v Sobre S. Magde. declarar as embarcações que na monção do ano que vem, hão-de passar ao 
Estado da Índia. Nota: Foram indicadas as embarcações:Nossa Senhora da Conceição e 
Santiago, 8-12-1689.

15 FEV 1690

18 181 Nomeação de pessoas para o governo das Ilhas de Santiago de Cabo Verde. 26 SET 1689
18 169v - 

170v
Nomeação de pessoas para o posto de ajudante de tenente de mestre de campo geral da praça 
de Pernambuco, que vagou por promoção de Manuel de Azevedo da Silva a sargento-mor da 
mesma praça.

14 JUN 1689

18 181 - 182 Informação de sujeitos para o Arcebispado de Goa, que vagou por falecimento de D. Alberto dos 
Mártires.

27 SET 1689

18 182 Sobre S. Magde. mandar embarcação a Pernambuco que leve o Almotacel-mor para a Baía. 24 OUT 1689

18 182v - 
184v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria do 3º do Mestre de Campo Zenóbio 
Achiole de Vasconcelos e que se acha vaga na praça de Pernambuco por promoção de João de 
Freitas da Cunha ao posto de ajudante de tenente.

s.d. s.d. s.d.

18 185 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de tesoureiro-geral da Baía, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Tomás da Silva, 7-2-1689.

1 FEV 1689

18 185 - 
185v

Nomeação de pessoas para a capitania de Cambambe, do Reino de Angola. 30 JAN 1689
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18 185v - 
187

Nomeação de pessoas para a capitania de viagem da nau São Francisco de Borja, que na 
presente monção passa ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Domingos Frois de Toar, 17-3-
1689.

1 MAR 1689

18 187 - 
189v

Nomeação de pessoas para o posto de tenente de Mestre de Campo geral  da Baía, que vagou 
por falecimento de Luís Carneiro Solho. Nota: Foi escolhido André Cusaco, 14-2-1689.

29 JAN 1689

18 189v - 
191

Nomeação de pessoas para Companhia de Infantaria que está vago no Reino de Angola pela 
passagem de Manuel Pinto a capitão de Infantaria da Praça de Pernambuco.

5 MAR 1689

18 191v - 
197v

Nomeação de pessoas para o posto de Mestre de Campo que está vago na praça de 
Pernambuco por falecimento de D. João de Sousa. Nota: Foi escolhido Manuel Lopes, 15-3-
1689.

19 MAR 1689

18 197v - 
200

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma Companhia de Infantaria que se acha 
vaga na Praça da Baía, por falecimento de Afonso Mexias de Mendonça. Nota: Foiescolhido 
António Cardoso Barbosa, 14-2-1689.

30 JAN 1689

18 200 - 205 Nomeação de pessoas para três Companhias que se acham vagas na praça da Baía. Nota: 
Foram escolhidos: Manuel Fernandes Teixeira, António Simões Delgado e Manuel Fernandes 
Alenquer, 26-4-1690.

13 FEV 1690

18 205 - 
206v

Nomeação de pessoas para o posto de capitatania do Pará, por tempo de três anos. Nota: Foi 
escolhido Jacinto de Sousa Azevedo, 21-8-1690.

20 FEV 1690

18 206v Proposição de sujeitos que faz o conde da Ilha do Príncipe para o posto de capitão-mor dela de 
que é donatário.

8 ABR 1690

18 206v - 
207v

Nomeação de pessoa para a propriedade do ofício de escrivão do Meirinho da cidade do Rio de 
Janeiro, que vagou por falecimento de Martim Guedes Coutinho.

19 JUL 1690

18 207v - 
208

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Massangano, Reino de Angola, por tempo de 
três anos.

18 JUL 1690

18 208 - 
209v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Benguela, no Reino de Angola, por 
tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Ângelo da Cruz, 16-8-1690.

18 JUL 1690

18 209v - 
210

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da fortaleza de "Monchima", por tempo de três 
anos.

18 JUL 1690

18 210 - 211 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão da vara de meirinho das 
Execuções da Fazenda Real da cidade da Baía. Nota: Foi escolhido Domingos Martins 
Barbaledo com a condição de o dito ofício passar para o cunhado logo que sua irmã se case, 13-
1-1692.

22 SET 1690

18 211v - 
212v

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de inquiridor e contador da Ouvidoria geral da 
cidade da Baía.

27 OUT 1690

18 212v - 
213

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Feitor da Fazenda Real da Praça de 
Cacheu, por tempo de três anos. Nota: Foi escolhido António da Costa Couto, 3-12-1690.

30 OUT 1690

18 213v - 
214

Informação de sujeitos para o Bispado da Ilha de São Tomé. 14 DEZ 1690

18 214 - 215 Nomeação de pessoas para o posto de Ajudante de tenente da Praça da Baía, que vagou por 
falecimento de Bartlomeu Fragoso Cabral, e vai a certidão que se acusa. Nota: Foi escolhido 
João Honorato, 9-2-1691.

1 NOV 1690

,
18 215 - 

215v
Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Almoxarife da Fazenda Real da capitania 
do Pará, por tempo de três anos.

9 NOV 1690

18 215v - 
216v

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão da Fazenda, Alfândega e 
Almoxarifado da cidade de S. Luís do Maranhão. Nota: Foi escolhido João Teles Vidigal, 14-1-
1691.

29 NOV 1690

18 217 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de escrivão da Fazenda da Praça de Cacheu, 
por tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Francisco Cordeiro Santos, 11-1-1691.

8 JAN 1691

18 217 - 218 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de secretário do Reino de Angola, por tempo 
de três anos. Nota: Foi escolhido Manuel Antunes de Almeida, 2-1-1691.

22 DEZ 1690

18 218 - 219 Nomeação de pessoas para a escrevaninha  da nau Nossa Senhora da Conceição, que na 
presente monção passa ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Tomás de Barros, 29-1-1690.

26 JAN 1690

18 219 Sobre os sacos de setim que hão-de mandar fazer para as vias da Índia, da presente monção. 3 MAR 1691

18 219 - 
219v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor das naus que na monção de Março, passa 
ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido D. João Carcome Lobo, 8-1-1690.

19 DEZ 1689

18 219v - 
222

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria do 3º do Mestre de Campo Zenóbio 
Achiole de Vasconcelos  que se acha vaga na praça de Pernambuco por promoção de João de 
Freitas da Cunha ao posto de ajudante de tenente. Nota: Foi escolhido Gregório Varela de 
Barredo, 2-3-1690.

23 DEZ 1689

18 222v - 
227

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que se acha vaga na praça de 
Pernambuco, por falecimento de Afonso Albertim Furão, no terço do Mestre de Campo Manuel 
Lopes. Nota: Foi escolhido Domingos Marques, 9-3-1691.

16 DEZ 1690

18 227 - 
228v

Proposição de pessoas para capitão de viagem de uma das naus que nesta próxima monção de 
Março, passa ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido António Rodrigues, 8-1-1690.

19 DEZ 1689

18 228v - 
229

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que vagou no Presídio de Benguela, por 
falecimento de Domingos Fuseiro Liote.

6 ABR 1691

18 229 - 
231v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma Companhia de Infantaria do Reino de 
Angola, que vagou por falecimento de João de Velório Pinto. Nota: Foi escolhido António de 
Tovar Lopes, 17-3-1691.

12 MAR 1691

18 231v - 
232

Informação de sujeitos para o Bispado do Estado do Maranhão. 4 DEZ 1691

18 232 - 234 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão dos contos da Baía. 31 MAI 1691
18 234 - 

234v
Informação de sujeitos para o Arcebispado da Baía. 27 JUN 1691

18 234v Nomeação de pessoas para o Governo da Ilha de São Tomé. Nota: Foi escolhido Ambrósio 
Pereira de Barredo, 23-11-1691.

18 JAN 1691
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18 235 Nomeação de pessoas para o governo de Cabo Verde. Nota: Foi escolhido Francisco Pita 
Malheiro, 21-9-1691

6 JUL 1691

18 235 - 238 Nomeação de pessoas para o posto de tenente de Mestre de Campo general da Baía, que 
vagou pela promoção de André Cusaco. Nota: Foi escolhido Brás da Rocha Cardoso, 13-8-
1691.

12 JUL 1691

18 238 Sobre ordenar S. Magde. ao Provedor da Casa da Índia dê a execução o despacho que lhe foi 
para entregar a João Francisco Poltre, livre de direitos, os sessenta parreiros de cravo que 
vieram do Maranhão e vão as cópias das consultas que se acusam.

1 SET 1691

18 238v Sobre S. Magde. mandar declarar as embarcações que na monção do ano que vem, hão-de 
passar de socorro ao Estado da Índia e vão as cartas que se acusam.

12 OUT 1691

18 238v - 
239v

Sobre S. Mag.de nomear por engenheiro para o Maranhão a Custódio Pereira e ordenar-se 
também um ajudante de engenheiro.

13 OUT 1691

18 239v - 
240v

Sobre as razões que de novo se lhe oferecem a resolução que S. Mag.de foi servido tomar 
sobre haver de obedecer o Contador-mor dos contos aos despacho dele e vai a consulta e 
papéis que se acusam.

20 OUT 1691

18 240v Sobre as razões com que se escusa Francisco Pita Malheiro para não ir para o governo de Cabo 
Verde em que está nomeado por S. Magde. e vai a consulta que se acusa. Nota: Foi escolhido o 
capitão Manuel António da Câmara, 20-12-1691.

30 OUT 1691

18 241 - 
241v

Sobre o papel que ofereceu o Provedor da Fazenda, o doutor José de Freitas Serrão acerca de 
ser conveniente haver na Baía forçados  (sic)  de Galés, e vai a cópia do dito papel que se 
acusa. Nota: Determinou-se que o degredo de galés se fizesse apenas naqueles casos em que 
a lei o impusesse como pena, 3-3-1692.

22 NOV 1691

18 241v - 
242

Nomeação de pessoas para secretário do Estado da Índia. Nota: foi escolhido Roberto Velory 
Rei, 13-12-1691.

10 DEZ 1691

18 242v - 
244

Nomeação de pessoas para o lugar de Vedor geral da Fazenda da Índia por tempo de três anos. 
Nota: Foi escolhido Francisco de Avelles Ramires, 8-1-1692

10 DEZ 1691

18 244 - 
244v

Proposição de sujeito para o posto de sargento-mor do Reino de Angola, por tempo de três 
anos.

14 DEZ 1691

18 244v - 
245

Nomeação de pessoas para capitão-mor da capitania do Rio Grande, por tempo de três anos. 14 DEZ 1691

18 245v Proposição de sujeitos que faz o marquês de Cascais para o posto de capitão-mor da capitania 
de São Vicente e São Paulo de que é donatário.

23 DEZ 1691

18 245v - 
246

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Estado do Maranhão, por tempo de 
três anos.

20 DEZ 1691

18 246 - 
246v

Sobre pertencer a ele e não ao Desembargo do Paço o passar cartas de confirmação por 
sucessão das capitanias do Brasil e suas conquistas e vão as cópias das resoluções e mais 
ordens que se acusam.

22 DEZ 1691

18 247 Nomeação  de sujeito para o posto  de sargento-mor das Ilhas de Cabo-Verde, por tempo de 
três anos.

20 DEZ 1691

18 247v - 
248

Proposição de sujeito para o posto de capitão-mor da praça de Cacheu, por tempo de três anos. 20 DEZ 1691

18 249v Proposição de sujeito para o posto de capitão-mor da Ilha do Fogo, por tempo de três anos. 6 MAR 1691p ç j p p p g , p p

18 250 Proposição de sujeito para o posto de capitão de Cambambe, no Reino de Angola, por tempo de 
três anos.

6 MAR 1691

18 250 - 
250v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão engenheiro da capitania de Pernambuco. Nota: 
Foi escolhido António de Sousa, 17-3-1692.

16 MAR 1692

18 250v - 
251

Informação de sujeitos para o Bispado de Angola. 16 MAR 1692

18 251v - 
256

Nomeação de pessoas para o cargo de tanadar-mor da Ilha de Goa e suas adjacentes, que 
vagou por falecimento de D. Fernando de Castelo Branco. Nota: Foi escolhido Manuel Leitão de 
Andrade, 13-1-1692.

10 JAN 1692

18 256 - 
256v

Nomeação de pessoas para o lugar de secretário da capitania do Rio de janeiro, por tempo de 
três anos. Nota: Foi escolhido João Pereira da Silva, 8-5-1693.

14 MAR 1692

18 256v - 
258

Nomeação de pessoas para a primeira Companhia de Infantaria das seis que na presente 
monção vão para o Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Manuel Mendes de Brito, 17-3-1692.

5 MAR 1692

18 258 - 
258v

Nomeação de pessoas para a segunda Companhia de Infantaria das seis que na presente 
monção vão para o Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Fernando Pereira de Castro, 17-3-1692.

3 MAR 1692

18 258v - 
259v

Nomeação de pessoas para a terceira Companhia de Infantaria das seis que nesta monção vão 
para o Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Amaro Ficula  (?)  de Vasconcelos, 27-3-1692.

3 MAR 1692

18 259v - 
260

Nomeação de pessoas para a quarta Companhia de Infantaria das seis que na presente 
monção vão para o Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Miguel Carrilho Belo, 17-3-1692.

6 MAR 1691

18 260 - 
260v

Nomeação de pessoas para a quinta Companhia de Infantaria das seis que na presente monção 
vão para o Estado da Índia. Nota: Foi escolhido João da Costa de Brito,27-3-1692.

3 MAR 1692

18 260v - 
261

Nomeação de pessoas para a sexta Companhia de Infantaria das seis que na monção passam 
ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Jerónimo de Almeida, 27-3-1692.

3 MAR 1692

18 261 - 
262v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de mar e guerra da nau capitânia Nossa 
Senhora da Conceição, que na presente monção passa o V. Rei ao Estado da Índia. Nota:Foi 
escolhido Rberto Vilory Rey, 8-3-1692.

4 MAR 1692

18 262v - 
263v

Nomeação de pessoas para oposto de capitão de Massangano, no Reino de Angola, por tempo 
de três anos . Nota: Foi escolhido Estevão da Cunha de Meneses, 23-4-1692.

6 ABR 1692

18 263v - 
273v

Nomeação de pessoas para três Companhias de Infantaria que se acham vagas na praça da 
Baía, no terço do Mestre de Campo Pedro Gomes. Nota: Foram escolhidos: Francisco de 
Estrada e Francisco Machado Pessanha, 17-3-1692.

3 FEV 1692

18 274 Sobre S. Magde. mandar declarar as embarcações que na monção do ano que vem, hão-de 
passar ao Estado da Índia.

18 SET 1692
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18 274 - 
274v

Informação de sujeitos para  Bispo de Cochim. 22 SET 1692

18 274v Com a consulta inclusa da Junta dos Três Estados sobre o requerimento de João Baptista de 
Sousa, a quem S. Magde. tem feito mercê do ofício de escrivão da Fazenda do Pará.

26 OUT 1692

18 275 - 276 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Juiz dos órfãos da Capitania do Pará, por 
tempo de três anos. Nota: Foi escolhido João de Almeida, 27-2-1693.

6 MAR 1692

18 276 Proposição de sujeitos que faz Manuel Garcia para a sua capitania do Espírito Santo, de que é 
donatário.

10 DEZ 1692

18 277 - 
277v

Satisfaz-se ao que S. Magde. ordena na Consulta da Junta dos Três Estados. 23 DEZ 1692

18 276v Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de tesoureiro-geral da Baía, por três anos. 10 DEZ 1692

18 278 Sobre S. Magde. mandar declarar as embarcações que na monção do ano que vem hão-de 
passar ao Estado da Índia. Nota: Foi indicado o navio S. Francisco de Borja, 26-12-1692.

18 SET 1692

18 178 - 279 Nomeação de pessoa para a Capitania de viagem da Nau S. Francisco de Borja, que na 
monção presente passa ao Estado da Índia.

12 JAN 1693

18 279 - 
280v

Nomeação de pessoas para o governo de Angola. Nota: Foi escolhido Henrique Jaques de 
Magalhães, 27-9-1693.

18 JAN 1693

18 280v - 
281v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que vagou no presídio de Benguela, por 
falecimento de Paulo Teixeira de Carvalho.

28 JAN 1693

18 281v - 
282

Dá-se conta a S. Mg.de da arrematação do contrato de Angola e vão os papéis e condições que 
se acusam.

25 FEV 1693

18 282 - 283 Sobre o que se lhe oferece ao Decreto que S. Magde. mandou para se cobrar de Diogo da 
Fonseca em Angola, quatro contos e quatrocentos mil réis que está devendo ao Hospital desta 
cidade.

3 MAR 1693

18 283 - 284 Satisfaz-se ao que S. Magde. ordena na consulta inclusa das missões que com esta se torna a 
remeter as Reais mãos de S. Magde.

5 MAR 1693

18 284 - 
284v

Satisfaz-se ao que S. Magde. ordena sobre se tomar notícias dos capitães que se acham em 
Angola incapazes de servirem os seus postos.

7 MAR 1693

18 285 - 
285v

Sobre S. Magde. ordenar ao Conselho da Fazenda ordene ao Provedor da Casa da Moeda faça 
lavrar nela a quantia de cinco mil cruzados em moeda de cobre e todas as mais que fôr 
necessária para provimento do Reino de Angola.

27 FEV 1693

18 285v - 
286

Satisfaz-se ao que S. Magde. ordena na consulta inclusa sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão de Infantaria do Presídio de Benguela que vagou por falecimento de Paulo 
Teixeira. Nota: Foi escolhido Luís Vieira, 2-4-1693.

7 ABR 1693

18 286 Sobre os sacos de setim que se hão-de mandar fazer para as vias da Índia na presente monção. 12 FEV 1693

18 286 - 287 Nomeação de pessoas para o Governo de Pernambuco. Nota: Foi escolhido Caetano de Melo, 
12-12-1692.

18 SET 1692

18 287 - 300 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma Companhia de Infantaria que se acha 18 JAN 1693ç p p p p p q
vago no Reino de Angola, por falecimento de Constantino Telo. Nota: Foi escolhido Luís Prates 
de Vide, 31-1-1693.

18 300 - 302 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que S. Magde. mandou criar de 
novo, no de Mestre de Campo que serve de guarnição na cidade de S. Paulo de Assunção do 
Reino de Angola.

21 FEV 1693

18 302 Nomeação de pessoas para a capitania de viagem da segunda nau que nesta presente monção 
passa ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Manuel Vieira Matoso, 8-3-1692.

4 MAR 1692

18 304 - 307 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que se acha vago na capitania de 
Itamaracá, por falecimento de Pedro Álvares Carneiro. Nota: Foi escolhido Manuel da Costa de 
Carvalho, 3-3-1693.

21 FEV 1693

18 307 - 310 Nomeação de pessoas para as três Companhias que vagam na praça de S. Sebastião do Rio 
de Janeiro. Nota: Foi escolhido António Carvalho de Lucena, Bernardo Machado e Manuel de 
Aguiar, 9-1-1693.

5 JAN 1693

18 310 - 311 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Pará, por tempo de três anos. Nota: Foi 
escolhido José Velho de Azevedo, 10-3-1693.

13 JAN 1693

18 311 - 313 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma Companhia de Infantaria, que se acha 
vaga na Capitania do Pará, por falecimento de Manuel de Ponte Velho. Nota: Foi escolhido 
Pedro da Costa Rayol, 6-3-1693.

13 JAN 1693

18 313v - 
316

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma Companhia de Infantaria que se acha 
vago na praça de Pernambuco, por falecimento de Gonçalo Fernandes no terço de Mestre de 
Campo Zenóbio Achioli de Vasconcelos. Nota: Foi escolhido António Ferreira de Lemos, 3-3-
1693.

21 FEV 1693

18 316 - 317 Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania de Benguela, Reino de Angola, 
por tempo de três anos.

21 FEV 1693

18 317 - 318 Proposição de pessoas que faz o marquês de Cascais para a Capitania de Itamaracá, de que é 
donatário, e vai a consulta que se acusa.

17 MAR 1693

18 318 - 
318v

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de escrivão da Câmara, e mais anexos da 
Capitania do Pará, por tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Miguel Lopes Coelho, 23-1-1692.

2 JAN 1692

18 319 - 
319v

Sobre se encarregar ao Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio, chanceler da Relação 
do Porto obrar naquela cidade a moeda de cobre, que em lugar de Libongos, se há-de introduzir 
no Reino de Angola.

22 JUN 1693

18 319v - 
326

Nomeação de pessoas para duas Companhias de Infantaria que se acham vagas na praça da 
Baía. Nota: Foram escolhidos Manuel Gonçalves Serrão e João Gonçalves da Câmara, 
respectivamente para a 1ª e 2ª.

9 JUL 1691

18 326v - 
329

Sobre o papel que se deu acerca da extinção dos negros dos palmares e vai o mesmo papel e 
consulta que se acusa.

22 NOV 1687

18 329 - 
329v

Sobre S. Magde. mandar declarar as embarcações que na monção do ano que vem, hão-de 
passar ao Estado da Índia.

27 OUT 1693
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18 329v - 
330

Sobre se dar a António da Costa Brandão o ofício de Meirinho da Relação da Baía, pelo donativo 
de quatro mil, e quinhentos cruzados.

13 NOV 1693

18 330 - 331 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor das Ilhas de Cabo Verde, por tempo de 
três anos. Nota: João Cardoso Pissarro, 17-12-1693.

13 NOV 1693

18 331 - 
331v

Nomeação de pessoas para o cargo de cirurgião da Nova Colónia do Sacramento. 6 NOV 1693

18 331v Sobre S. Magde. ordenar o Provedor da Alfândega faça entregar livres de direitos seiscentos 
quintais de chumbo para a obra das balas que são necessárias para provimento das conquistas.

26 NOV 1693

18 331v - 
333v

Nomeação de pessoas para o cargo de secretário do Reino de Angola, por tempo de três anos. 
Nota: Foi escolhido João de Sequeira Varejão, 8-3-1694

27 NOV 1693

18 333v - 
334

Nomeação de pessoas para o ofício de secretário do Estado do Maranhão, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Manuel de Negreiros, 22-12-1693.

20 DEZ 1693

18 334 - 
337v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão dos três fortes Santo António e Santa Maria e 
São Diogo da Barra da Baía, que vagou por falecimento de Brás Pires. Nota: Foi escolhido 
Francisco de Couto Coelho, 17-12-1693.

20 DEZ 1693

18 337v - 
339

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria da guarnição da fortaleza do Morrro 
de São Paulo da Baía, que vagou pelo capitão Manuel de Macedo Velho.

20 DEZ 1693

18 339 - 
339v

Com a consulta da Junta dos Três Estados sobre a dívida que se lhe deve da pólvora e 
munições que mandou dar por empréstimo para o provimento do Rio de Janeiro.

14 DEZ 1693

18 339v Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do terço da gente preta da capitania de 
Pernambuco,que vagou pela promoção de Domingos Rodrigues Carreira ao de Mestre de 
Campo do mesmo terço.

19 JAN 1694

18 340 Sobre o papel que ofereceu André de Brito de Castro de ser mais conveniente a Cavalaria paga 
para a defensa da Baía que a da ordenança, e aponta os meios com que se pode concorrer 
para o seu sustento.

20 JAN 1694

18 340v Proposição de sujeitos que faz Manuel Garcia Pimentel para a capitania do Espírito Santo, no 
Estado do Brasil, de que é donatário. Nota: Foi escolhido João Ribeiro  de Barbudo, 27-2-1694.

5 FEV 1694

18 340v - 
341

Com a consulta inclusa da Junta dos Três Estados sobre as relações conquistas para as 
avaliações dos novos direitos e vai a mesma que se acusa.

2 FEV 1694

18 341 - 
341v

Com o papel incluso que ofereceu Domingos Luís de Oliveira sobre alguns tocantes à 
conservação da Índia, navegação das naus e outros particulares

20 FEV 1694

18 341v Sobre o saco de setim que se há-de mandar fazer para ir na terceira nau que na presente 
monção passa a Índia.

23 FEV 1694

18 341v - 
342

Com a consulta inclusa do Conselho da Fazenda sobre o que apresentou o cônsul das 
Províncias unidas e vão as condições que se acusam.

4 MAR 1694

18 342 - 
343v

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Provedor-mor da Fazenda do Estado do 
Maranhão, por tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Francisco Teixeira de Menezes, 13-3-
1694.

17 FEV 1694

18 343v - 
344

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de cavalos couraças do Reino de Angola, que 
vagou pela deixação que dele fez Pascoal Rodrigues Pontes.

22 MAR 1694
g p ç q g

18 344 Nomeação de pessoas para o posto de capitão da capitania de Ambaca, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Francisco de Melo de Magalhães, 26-3-1694

22 MAR 1694

18 345 Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que se acha vaga na Capitania de 
Itamaracá, por falecimenbto de Manuel da Costa de Carvalho. Nota: Foi escolhido Simão da 
Costa, 25-1-1694.

13 JAN 1694

18 346 - 
346v

Sobre S. Magde. ordenar se diga nos Regimentos que se hão-de passar ao capitão-mor, e 
capitães de viagem, que se as Naus que vão para a Índia chegarem a altura de Moçambique em 
bom tempo o tomem para saberem o estilo em que se acha  aquela Praça e que sendo 
necessário alguma gente para guarnição dela a deixem.

2 MAR 1694

18 346v Satisfaz-se ao que S. Magde.  ordena na consulta inclusa sobre nomeação de passoas para 
capitães de viagem da 2ª e 3ª Nau que nesta monção passam a Índia, e vai o papel que se 
acusa. Nota: Foram escolhidos António Rodrigues e Manuel da Silva respectivamente para a 2ª 
e 3ª naus, 1-2-1694. 

30 JAN 1694

18 347 - 348 Nomeação de pessoas para capitães da 2ª e 3ª Nau que na próxima monção de Março, passam 
ao Estado da Índia. Nota: Foram escolhidos António Rodrigues e Manuel da Silva, 
respectivamente para a 2ª e 3ª nau, 1-2-1694.

26 JAN 1694

18 348 - 
348v

Sobre ir a gente que vai nesta presente monção para o Estado da Índia, em Companhias 
formadas.

3 MAR 1694

18 348v - 
349v

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão das execuções do Reino de 
Angola.

7 DEZ 1693

18 349v - 
350

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da ordenança da capitania de sergipe del 
Rei, por tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Manuel Rodrigues de Sá, 16-2-1694.

16 FEV 1694

18 350 Nomeação de pessoas para o posto de Mestre de Campo da gente preta de Pernambuco, de 
que o foi Henrique Dias, que se acha vago por falecimento de Jorge Luís Soares. Nota: Foi 
escolhido Domingos Rodrigues Carneiro, 7-1-1694.

24 DEZ 1693

18 351 Proposição de sujeitos que faz o marquês de Cascais para capitão da Capitania de Itamaracá, 
de que é donatário. Nota: Foi escolhido Manuel de Carvalho Fialho, 3-2-1694.

12 JAN 1694

18 351v - 
352

Nomeação de pessoa para o posto de capitão da Capitania do Rio de São Francisco, por tempo 
de três anos. Nota: Foi escolhido Manuel Justo Santiago, 5-2-1693.

13 JAN 1693

18 352 Nomeação de pessoas para o posto de capitão dos três Fortes da Barra da Baía, que vagou por 
falecimento de António da Silva de Meneses. Nota: Foi escolhido Brás Pires, 2-1-1691.

26 FEV 1690

18 354 Nomeação de pessoas para o posto de ajudante de tenente da praça da Baía, que vagou pela 
promoção de João Honorato ao posto de sargento-mor. Nota: Foi escolhido António de Barros, 1-
2-1694.

26 JAN 1694

18 356 Sobre o papel que apresentou Henrique Venartingue, em que se oferece a mandar vir um navio 
para andar nas viagens deste Reino para o Estado do Maranhão.

28 MAI 1694
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18 356v - 
359

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma Companhia de Infantaria que se acha 
vaga na praça da Baía, por promoção de António de Barros ao de ajudante de tenente. Nota: Foi 
escolhido Pedro Leitão Pegado, 4-3-1694.

3 MAR 1694

18 359 Proposição de sujeitos que fez o Conde da Ilha do Príncipe para capitão da capitania de Nossa 
Senhora da Conceição de Ténhoem, de que é donatário.                      Nota Foi escolhido Tomé 
Monteiro de Faria, 4-3-1694.

1 MAR 1694

18 359v - 
361

Nomeação de pessoas para o posto de tenente de Mestre de Campo geral da Praça da Baía, 
que vagou por promoção de Brás da Rocha Cardoso ao de Mestre de Campo. Nota: Foi 
escolhido Francisco Veloso Soares, 10-2-1694.

1 FEV 1694

18 362 - 
364v

Nomeação de pessoas para a Companhia de Infantaria que se acha vago na praça da Baía, 
pela promoção de António Simões Delgado ao posto de capitão do Morro. Nota: Foi escolhido 
Pedro Gomes da França, 26-2-1694.

6 FEV 1694

18 364v - 
368

Nomeação de pessoas para o posto de Mestre de Campo que vagou na praça da Baía, por 
falecimento de Álvaro de Azevedo. Nota: Foi escolhido André Casaco, 22-12-1690.

1 DEZ 1690

18 368v - 
371v

Nomeação de pessoas para o posto de Mestre de Campo que se acha vago na praça da Baía, 
por falecimento de Pedro Gomes. Nota: Foi escolhido Br´s da Rocha Cardoso,

9 JAN 1694

18 371v - 
372v

Nomeação de pessoas para o Governo da Ilha de São Tomé. Nota: Foi escolhido José Pereira 
Sodré, 30-10-1694.

6 JUL 1694

18 372v - 
373

Nomeação de pessoas para capitão-mor de naus que nesta monção presente, passa ao Estado 
da Índia.

29 JAN 1694

18 373 - 
375v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma companhia de Infantaria que se acha 
vago na praça de Pernambuco, por falecimento de Gregório Varela de Barredo, no terço de que 
é mestre de Campo Zenóbio Achioly de Vasconcelos. Nota: Foi escolhido Manuel Bernardes 
Cardoso, 25-1-1694.

3 JAN 1694

18 375v - 
382

Nomeação de pessoas para o posto de tenente general da Arttilharia da praça da Baía, que 
vagou por falecimento de Luís Gomes de Bulhões. Nota: Foi escolhido Sebastião de Araújo e 
Lima, 21-1-1694.

24 DEZ 1693

18 382 - 383 Informação de sujeitos para o Bispado de Pernambuco. 16 OUT 1694
18 383 - 

383v
Nomeação de pessoas para Secretário do Estado do Maranhão por tempo de três anos. 23 OUT 1694

18 383v - 
384

Proposição de sujeitos que faz o Conde  da Ilha do Príncipe para o posto de capitão-mor dela de 
que é donatário. Nota: Foi escolhido Manuel Machado Monteiro, 5-11-1694.

29 OUT 1694

18 384 Satisfaz-se ao que S. Magde. ordena na Resolução posta a margem da consulta inclusa, que 
com esta se envia às Reais mãos de V. Magde.

4 NOV 1694

18 384 Sobre S. Magde mandar declarar as embarcações que na monção do ano que vem, hão-de 
passar ao Estado da Índia. Nota: Foram indicadas as naus Nossa Senhora da Esperança e 
Nossa Senhora das Necessidades, sem capitão-mor, 25-1-1695.

13 NOV 1694

18 384v - 
385

Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Provedor da Fazenda da Capitania do Rio 
Grande, por tempo de três anos. Nota: Foi escolhido Manuel Tavares Guerreiro, 1-12-1694.

22 NOV 1694

18 385v Sobre S. Magde. ordenar ao Desembargador do Paço lhe consulte logo pessoa para Ouvidor-
geral da Ilha de S. Tomé.

27 NOV 1694
g

18 385v  -  
386

Dá-se conta a S. Magde. da arrematação do contrato do sal e vão os papéis e condições que se 
acusam.

27 NOV 1694

18 386 - 
386v

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão dos orfãos da Ilha de S. Tomé e 
vai a carta que se acusa.

7 DEZ 1694

18 386v - 
387

Informação de sujeitos para o Bispado da capitania de São Luís do Maranhão. 19 JAN 1695

18 387 - 388 Informação de sujeitos para o Bispado da capitania do Pará. 19 JAN 1695
18 388 Satisfaz-se ao que S. Magde ordena na consulta da Junta das Missões. 26 JAN 1695
18 388v Sobre os sacos de setim que hão-de mandar fazer para as vias da Índia da presente monção. 9 FEV 1695

18 388v Satisfaz-se ao que S. Magde. ordena pela resolução tomada à margem da consulta inclusa. 4 FEV 1695

18 389 - 
389v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão do Forte de Nossa Senhora de Monserrate da 
Baía, que se acha vago por falecimento de Manuel da Costa Moreira.

4 FEV 1695

18 389v - 
390

Informação de sujeitos para o Bispado da Ilha de S. Tomé. 23 MAR 1695

18 390 - 392 Nomeação de pessoas para capitães de viagem das duas naus que nesta monção passam de 
socorro ao Estado da Índia. Nota: Foram escolhidos Manuel Gonçalves Nogueira e Domingos 
Cardoso, para capitães, respectivamente, da primeira e segunda naus, 28-2-1695.

27 FEV 1695

18 392 - 
392v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor das Pedras do Reino de Angola. 17 JAN 1695

18 392v - 
393

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Cambambe, no Reino de Angola, por tempo 
de três anos. Nota: Foi escolhido Manuel de Vilas Boas, 17-1-1695.

17 FEV 1695

18 393 Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Mochima, no Reino de Angola, por tempo de 
três anos.

31 JAN 1695

18 393v - 
394

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Massangano, no Reino de Angola, por tempo 
de três anos. Nota: Foi escolhido Manuel Florim Correa, 17-1-1695.

17 JAN 1695

18 394 - 
394v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Benguela, por tempo de três anos. 17 JAN 1695

18 394v - 
395v

Nomeação de pessoas para o governo das Ilhas de Santiago de Cabo Verde. Nota: Foi 
escolhido António Gomes Mina, 7-10-1694.

13 JAN 1695

18 395v - 
397v

Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que se acha vago na praça da Baía, no 
terço do Mestre de Campo Brás da Rocha Cardoso, por falecimento de Manuel Fernandes 
Alenquer. Nota: Foi escolhido António Rodrigues Freire, 19-...-1605 (?).

25 JAN 1695

18 397v - 
399

Nomeação de pessoas para o posto de capitão do Forte de Santo António do Carmo da Baía, 
que vagou por falecimento de Sebastião Ribeiro Cardoso. Nota: Foi escolhido Manuel Borges, 7-
1-1694.

24 DEZ 1693
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18 399 - 
400v

Nomeação de pessoas para a companhia de Infantaria que se acha vaga na praça da Baía no 
terço de Mestre de Campo André Cussaco por João Gonçalves da Câmara Coutinho passar 
para este Reino com seu pai Almotacel-mor. Nota: Foi escolhido Manuel Jorge de Almeida, 19-1-
1695.

23 JAN 1695

18 400v - 
402

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da capitania da Paraíba, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Matias Vidal de Negreiros, 23-11-1695.

26 NOV 1694

18 402 - 404 Nomeação de pessoas para o posto de Ajudante de Tenente da praça da Baía, que vagou pela 
promoção de António de Barros ao posto de sargento-mor da mesma praça. Nota: Foi escolhido 
Domingos Antunes da Costa, 19-1-1695.

s.d. s.d. s.d.

18 404 - 
406v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria que se acha vago na Praça de 
Pernambuco no terço do Mestre de Campo Manuel Lopes pela promoção de Pedro Lelou ao de 
capitão do Ceará. Nota: Foi escolhido Manuel Viegas de Brito, 20-1-1695.

20 DEZ 1694

18 406v - 
409v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento maior da praça da Baía que vagou pela 
promoção de Francisco Veloso Soares ao de tenente de Mestre de Campo geral da mesma 
praça. Nota: Foi escolhido António de Barros, 20-12-1694.

2 DEZ 1694

18 410 - 
4012

Nomeação de pessoas para o posto de capitão dos três Fortes Santo António , Santa Maria e 
São Diogo da Barra da Baía, que vagou por falecimento de Francisco de Couto Coelho. Nota: 
Foi escolhido Manuel Gomes Paiardo para Capitão do Forte Santo António e para os outros dois 
serão propostos alferes interditos ou reformados,1-3-1695.

25 FEV 1695

18 412v - 
415

Nomeação de pessoas para o posto de capitão de uma companhia de Infantaria, que vagou no 
terço do mestre de campo André Cusaco pela promoção de Domingos Antunes da Costa a 
Ajudante de Tenente da Praça da Baía. Nota: Foi escolhido o Ajudante José de Morais, 19-2-
1695.

25 JAN 1695

18 415 - 419 Nomeação de pessoas para a Companhia que se acha vaga na cidade de São Paulo da 
Assunção do Reino de Angola, pelo intertenimento do capitão Miguel Nunes Craveiro. Nota: Foi 
escolhido Gaspar Rebelo da Costa, 30-1-1695.

24 JAN 1695

18 419 - 
419v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania da Paraíba, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Sebastião de Castro e Caldas, 22-12-1694.

20 DEZ 1694

18 419v - 
423

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do Rio Grande, por tempo de três anos. 
Nota: Foi escolhido Bernardo Vieira de Melo, 20-10-1694.

11 DEZ 1694

18 423 Satisfaz-se ao que S. Magde. ordena sobre assentarpor Conselho novamente seu parecer nos 
dois papéis dos doutores Cristóvão de Burgos e Sebastião Cardoso de Sampaio dos quais se 
tornam a enviar as Reais mãos de S. Magde.

9 FEV 1695

18 423 Nomeação de pessoas para a serventia do ofício de Provedor da Fazenda da capitania do Pará, 
para que o sirva por tempo de três anos. Nota: Foi escolhido José de Puga de Matos, 14-11-
1695.

10 NOV 1695

18 423 - 
424v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão da companhia de Cabo Frio, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Cristóvão de Almeida Gamboa, 28-11-1696.

9 NOV 1695

18 424v - 
425

Proposição de sujeitos que faz o marquês de Cascais para capitão da capitania de São Vicente 
e São Paulo, de que é donatário. Nota: Foi escolhido Pedro Rodrigues Sanches, 19-11-1695.

21 NOV 1695

18 425 Sobre S. Magde. mandar declarar as embarcações que na monção do ano que vem hão-de 19 NOV 1695g ç q ç q
passar ao Estado da Índia. Nota: Foram escolhidas as embarcações Santo António de Faria e 
Nossa Senhora da Glória, 19-1-1696.

18 425 - 
425v

Nomeação de pessoas para o ofício de mestre dos capatazes da Ribeira da Baía. Nota: Foi 
escolhido Luís Domingues, 17-12-1695.

22 NOV 1695

18 425v Proposição de sujeitos que faz o Barão da Ilha Grande dos Joanes do Estado do Maranhão para 
a capitania dela. Nota: Foi escolhido Domingos de Sousa Ferreira, 15-12-1695.

13 DEZ 1695

18 426 Nomeação de pessoa para a serventia do ofício de Feitor da Fazenda Real, do Reino de Angola, 
por tempo de três anos.

7 JAN 1696

18 426 - 
426v

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da Ordenança da capitania de Sergipe del 
Rei, por tempo de três anos.                                                                        

2 JAN 1696

18 426v Sobre os sacos de setim que hão-de mandar fazer para as vias da Índia da presente monção. 17 FEV 1696

18 426v - 
428

Nomeação de pessoas para a propriedade dos ofícios de escrivão dos órfãos inquiridor e 
distribuidor e mais anexos da vila de Porto Calvo. Nota: Foi escolhida Catarina dos Santos, 28-2-
1696.

21 FEV 1696

18 428v Proposição de sujeitos que faz Manuel Garcia Pimentel donatário da capitania do Espírito Santo 
para capitão da dita capitania. Nota: Foi escolhido Francisco de Albuquerque Teles, 24-2-1696.

26 FEV 1696

18 429 Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão da Câmara da capitania do 
Pará.

5 MAR 1696

18 429 - 
429v

Nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Biras. 21 JAN 1696

18 429v - 
430

Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Estado do Maranhão, por tempo de 
três anos.

23 JAN 1696

18 430v Com o papel incluso sobre sobre o caminho que podia haver pelo Reino de Angola para a Índia. 9 MAR 1696

18 430v - 
431

Nomeação de pessoas para Almoxarife da Fazenda Real da Capitania do Rio de Janeiro. 7 JAN 1696

18 431 - 
432v

Nomeação de pessoas para a propriedade dos ofícios de escrivão da Fazenda da capitania do 
Pará com seus anexos, que vagou por João Baptista de Sousa não satisfazer a condição de o ir 
servir pessoalmente. Nota: Foi escolhido Pedro Cavaleiro, 10-1-1696.

16 DEZ 1695

18 432v - 
433

Nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão da Ouvidoria geral de São Luís 
do Maranhão.

5 MAR 1696

18 433 - 
434v

Nomeação de pessoas para a capitania de viagem da segunda nau Santo António de Taná que 
nesta monção passa de socorro ao Estado da Índia. Nota: Foi escolhido Francisco Antunes 
Mórcio, 17-2-1696.

16 FEV 1696
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18 434v - 
435

Nomeação de pessoa para o posto de capitão de viagem da nau capitania Nossa Senhora da 
Glória que nesta presente monção passa ao Estado da Índia. Nota: Foi nomeado Henrique de 
Figueiredo, 17-2-1696.

16 FEV 1696

18 435 - 436 Nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do Reino de Angola, por tempo de três 
anos. Nota: Foi escolhido Bernardo Machado, 19-1-1696.

17 JAN 1696

18 436 - 438 Nomeação de pessoas para duas companhias de Infantaria que se acham vagas na praça da 
Nova Colónia do Sacramento. Nota: Foram escolhidos António Pereira Lobo e Pedro de Sousa 
de Brito, 26-11-1695.

10 NOV 1695
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