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Este catálogo parcial resulta inicialmente do projecto financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia PTDC/HIS-HEC/111715/2009 “África Atlântica: da documentação ao conhecimento, sécs. XVII-
XIX”, no qual participou o Arquivo Nacional de Cabo Verde. A maioria dos documentos, no entanto, foi 
descrita no âmbito do projecto “Resgate do acervo histórico de Cabo Verde em Portugal” do Arquivo 
Nacional de Cabo Verde, ainda em curso, e com o apoio técnico do Arquivo Histórico Ultramarino. 
 
   

 
ORGANIZAÇÃO 

 

 
DESIGNAÇÃO 

 
CÓDIGO / COTA 

Entidade Detentora: ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO AHU 
Fundo: CONSELHO ULTRAMARINO CU 

Série: CABO VERDE 024 
Caixa: 1 - 112 Cx. 

Documentos: 1 a 8024 D. 
Datas Extremas: 1614 – 1833  

 
COTA: 

 

  
AHU_CU_024, Cx. , D. . 

 
INVENTÁRIO 

 
UNIDADE DE INSTALAÇÃO 

 
CAIXA 

 
DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS DOC. / CX. 

1 1602 - 1623 1 - 89 89 
2 1624 - 1645 90 - 182 93 
3 1646 - 1652 183 - 246 64 
4 1653 - 1662 247 - 361 115 
5 1663 - 1671 362 - 454 93 
6 1672 – 1682 455 – 562 108 
7 1683 - 1691 563 – 671 109 
8 1692 - 1698 672 – 763 92 
9 1699 - 1714 764 – 852 89 

10 1715 -  853 -   
 

Descreveram-se os documentos assinalados a amarelo. Os documentos datados entre 1715 e 1767 

encontram-se já catalogados mas não organizados, mantendo as cotas anteriores. 

 
CAIXA 

 
DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

1 1602 - 1619 1 - 108 
2 1620 - 1638 1 - 87 
3 1641 - 1647 1 - 83 
4 1648 - 1652 1 - 54 
5 1653 - 1659 1 - 94 
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CAIXA 
 

DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

005 - A 1661 - 1664 95 - 186 
6 1665 - 1674 1 - 89 

006 - A 1675 - 1681 90 - 171 
7 1682 - 1686 1 - 73 

007 - A 1687 - 1693 74 - 155 
8 1694 - 1699 1 - 129 
9 1700 - 1719 1 - 101 

10 1720 - 1724 1 - 104 
11 1725 - 1726 1 - 101 
12 1727 1 - 70 
13 1728 - 1729 1 - 48 
14 1730 - 1732 1 - 116 
15 1733 - 1734 1 - 71 
16 1735 - 1736 1 - 56 
17 1737 - 1739 1 - 75 
18 1740 - 1742 1 - 57 
19 1743 - 1744 1 - 99 
20 1745 1 - 60 
21 1746 - 1747 1 - 62 
22 1748 - 1749 1 - 93 
23 1750 - 1751 1 - 73 
24 1752 - 1753 1 - 79 
25 1754 - 1755 1 - 59 
26 1756 - 1759 1 - 82 
27 1760 - 1763 1 - 82 
28 1764 1 - 53 
29 1765 1 - 37 
30 1766 - 1767 1 - 64 
31 1768 - 1770 1 - 66 
32 1771 - 1772 1 - 78 
33 1773 - 1774 1 - 80 
34 1775 1 - 43 
35 1776 1 - 36 
36 1777 1 - 43 
37 1778 1 - 49 
38 1779, JAN - JUN 1 - 30 
39 1779, JUL - DEZ 1 - 32 
40 1780 - 1781 1 - 68 
41 1782 - 1783 1 - 57 
42 1784 - 1785 1 - 94 
43 1786 1 - 84 
44 1787 - 1788 1 - 92 
46 1789 1 - 46 
46 1790 1 - 44 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 4 / 389 
 

CAIXA 
 

DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

47 1791 - 1792 1 - 50 
48 1793 - 1795 1 - 89 
49 1796 1 - 49 
50 1797 1 - 65 
51 1798 1 - 87 
52 1799 - 1800 1 - 69 
53 1801 - 1802 1 - 91 
54 1803 1 - 74 
55 1804 1 - 52 
56 1805 1 - 58 
57 1806 1 - 48 
58 1807 1 - 44 

58 - A 1808 1 - 52 
59 1809 - 1811 1 - 69 
60 1812 1 - 65 
61 1813, JAN - JUL 1 - 47 
62 1813, AGO - DEZ 1 - 61 
63 1814 - 1815 1 - 64 
64 1816 - 1817 1 - 51 
65 1818 1 - 63 
66 1819, JAN - MAR 1 - 30 
67 1819, ABR - DEZ 1 - 38 
68 1820, JAN - MAR 1 - 57 
69 1820, ABR - DEZ 1 - 68 
70 1821 1 - 54 
71 1822 1 - 56 
72 1823, JAN - JUN 1 - 71 
73 1823, JUL - DEZ 1 - 95 
74 1824, JAN - FEV 1 - 66 
75 1824, MAR - MAI 1 - 77 
76 1824, JUN - AGO 1 - 83 
77 1824, SET - DEZ 1 - 96 
78 1825, JAN - FEV 1 - 78 
79 1825, MAR - ABR 1 - 90 
80 1825, MAI - JUL 1 - 89 
81 1825, AGO - NOV 1 - 96 
82 1825, DEZ 1 - 58 
83 1826, JAN - MAR 1 - 93 
84 1826, ABR - JUN 1 - 75 
85 1826, JUL - AGO 1 - 55 

85 - A 1826, SET 56 - 87 
86 1826, OUT - DEZ 1 - 54 
87 1827, JAN - MAR 1 - 63 
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CAIXA 
 

DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

87 - A 1827, ABR - MAI 64 - 109 
88 1827, JUN - JUL 1 - 52 

88 - A 1827, AGO - DEZ 53 - 130 
89 1828, JAN - MAI 1 - 75 

89 - A 1828, JUN - DEZ 76 - 129 
90 1829, JAN - JUN 1 - 97 
91 1829, JUL - DEZ 1 - 99 
92 1830, JAN - MAR 1 - 77 
93 1830, ABR - DEZ 1 - 120 
94 1831, JAN - JUL 1 - 88 
95 1831, AGO - DEZ 1 - 116 
96 1832, JAN - MAR 1 - 69 
97 1832, ABR - DEZ 1 - 102 
98 1833, JAN - SET 1 - 27 

100 1802 - 1812 
PASSAPORTES 

1 - 69 

100 - A 1813 - 1818 
PASSAPORTES 

70 - 135 

101 1819 - 1825 
PASSAPORTES 

1 - 88 

101 - A 1826 - 1837 
PASSAPORTES 

89 - 180 

102 S/D 1 - 118 
102 - A S/D 119 - 199 
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1.  1602, Novembro, 28, [Valladolid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [Conselho da Fazenda] sobre requerimento dos 
contratadores do contrato de Cabo Verde, solicitando pagamento de uma quantia em dinheiro cobrada pelo 
capitão [geral e governador de Cabo Verde], Francisco Lobo da Gama, do rendimento daquele contrato do 
ano de 1601, ordenando que esta matéria fosse vista no Conselho da Fazenda e caso os contratadores 
fossem os devedores que fossem executados e a quantia enviada para o apresto das naus. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 1. 
  

 

2.  1606, Março, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre requerimento do ouvidor nomeado para as 
ilhas de Cabo Verde, Luís Álvares da Nóbrega, solicitando provisão a fim de receber pelo contrato [das ilhas 
de Cabo Verde] a ajuda de custo que não podia ser paga pela Casa da Índia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 2. 
 

 

3.  1606, Dezembro, 31, [Valladolid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [Conselho da Fazenda] sobre uma consulta do 
Conselho da Índia acerca de um seminário que o rei D. Sebastião instituiu em Cabo Verde e a residência dos 
religiosos da Companhia de Jesus, pelo que ordenou a criação de um seminário geral para toda a Costa da 
Guiné e de um colégio da Companhia de Jesus, dotado de renda anual.  
Obs.: publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I, n.º 22, p. 185. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 3. 
 

 

4.  1608, Março, 18, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [Conselho da Fazenda] sobre o crédito em dinheiro 
para a expedição das bulas do Bispo eleito de Cabo Verde, D. Luís Pereira de Miranda, e as mercês que teve 
o seu antecessor para a sua sagração e viagem para o seu Bispado e igreja. 
Anexo: cartas régias (cópias de capítulos).  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 4, 5 e 6. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 4. 
 

 

5.  1610, Março, 20, Ribeira Grande  
AUTO (traslado) das contas que tomou o governador e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Francisco 
Correia da Silva, ao feitor e recebedor da Fazenda Real no Rio de São Domingos, Pedro de Valdaveço, feito 
pelo escrivão dos Contos e Almoxarifado da Ribeira Grande, António Carvalho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 5. 
 

 

6.  1610, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o envio da cópia da folha de pagamento dos 
ordenados e das ordinárias das ilhas de Cabo Verde ao almoxarifado da ilha de Santiago, para que pudesse 
proceder aos pagamentos pelo contrato de João Soeiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 6. 
 

 

7.  1610, Março, 23, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Fazenda sobre cinco consultas acerca 
das ordinárias de escravos do contrato de Cabo Verde, do físico-mor Baltasar de Azevedo, da pretensão das 
freiras inglesas em obter a prorrogação da provisão de mercê de uma quantia em dinheiro de ordinária dos 
anteriores contratos de Cabo Verde, sobre António de Paiva Giralte que solicitava pagamento dos ordenados 
atrasados do antigo vedor da Fazenda da Índia, de que era herdeiro, e da isenção dos direitos no despacho 
do açúcar de um engenho no Brasil pertencente à condessa de Linhares, [D. Filipa de Sá].  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 7. 
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8.  1610, Junho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre requerimento do contratador do contrato de 
Cabo Verde, João Soeiro, solicitando a revogação da provisão passada pelo Conselho da Índia que proibia 
qualquer navio de Castela ou das ilhas Canárias de se dirigir aos Rios da Guiné, sem primeiro passar por 
Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 8. 
 

 

9.  [ant. 1611, Maio, 30] 
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara de [Ribeira Grande] Cabo Verde ao rei [D. Filipe II] solicitando 
provisão de mercê de cem moios de farinha, para ser distribuído pelos moradores pobres da ilha. 
Obs.: m. est.; publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I,  n.º 23, p. 186. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 9. 
 

 

10.  [ant. 1612, Março, 1, Lisboa] 
REQUERIMENTO (cópia) de D. Antónia da Silva, viúva e herdeira de Francisco Correia da Silva, ao rei [D. 
Filipe II] solicitando tempo para trazer os documentos de Cabo Verde, dando fiança das quantias carregadas 
ao seu defunto marido e antigo governador de Cabo Verde, do dinheiro que se tomou a António Rodrigues 
Febos, falecido em Cabo Verde.  
Anexo: traslados em pública forma.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 10. 
 

 

11.  1612, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Índia ao rei [D. Filipe II] sobre a carta do governador de Cabo Verde, [Francisco 
Martins de Sequeira], acerca da omissão da folha por onde se pagavam os ordenados e ordinárias da ilha de 
[Santiago] de Cabo Verde.  
Obs.: m. est.; publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I,  n.º 24, p. 187; anexo: caderno das ordinárias.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 11. 
 

 

12.  1612, Julho, 25, Santiago 
CARTA do escrivão das residências e execuções de Cabo Verde, Álvaro Jorge Varela, ao rei [D. Filipe II] 
queixando-se das irregularidades cometidas pelo governador de Cabo Verde, Francisco Martins de Sequeira, 
impedindo o escrivão de ir à ilha do Fogo cobrar os impostos devidos à Fazenda Real. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 15, 14 e 13. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 12. 
 

 

13.  1612, Agosto, 7, Lisboa 
DESPACHO do [provedor] Miguel Godinho, ordenando que o porteiro do [Conselho da Fazenda], Manuel 
Rodrigues, após consulta aos livros de registo dos contratos, declarasse se o pagamento do valor relativo ao 
preço de nove escravos devia ser paga pela Fazenda Real ou pelo contratador de Cabo Verde, João Soeiro, 
como este havia requerido. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 15-A. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 13. 
 

 

14.  1612, Agosto, 14, Lisboa 
ALVARÁ (cópia) do rei [D. Filipe II] sobre a reedificação da vila da Praia [de Santa Maria], na ilha de Santiago, 
e o fomento da actividade comercial na mesma vila.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 14. 
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15.  [ant. 1612, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO do [provedor dos Armazéns, Vasco Fernandes César] ao rei [D. Filipe II] solicitando o 
pagamento da quantia em atraso, referente a escravos, através do contratador [das ilhas de Cabo Verde], por 
conta da Fazenda Real. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão, parecer, requerimentos, alvará. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 15. 
 

 

16.  1612, Setembro, 18, Lisboa  
CONSULTA do [Conselho da Índia] ao rei [D. Filipe] sobre a carta do governador de Cabo Verde, Francisco 
Martins de Sequeira, acerca da falta de rendimento impedir o pagamento das ordinárias naquelas ilhas, desde 
Janeiro. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 16. 
 

 

17.  [ant. 1612, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de Cabo Verde e Guiné, João Soeiro, ao rei [D. Filipe II] 
solicitando provisão para que os oficiais de Cabo Verde passassem conhecimentos, declarando por que ano 
foram pagas as ordinárias, em virtude das dúvidas levantadas pelo provedor Miguel Godinho.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 17. 
 

 

18.  1613, Janeiro, 25, Lisboa 
CONHECIMENTO passado pelo mestre de navio Manuel Fernandes, declarando que recebeu do escrivão da 
Fazenda Real, Diogo Soares, uma carta de Sua Majestade para o governador de Cabo Verde, [Francisco 
Martins de Sequeira], e para o ouvidor-geral daquelas ilhas, [Manuel Rodrigues Pereira].  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 18. 
 

 

19.  [ant. 1613, Abril, 21] 
REQUERIMENTO do procurador do Bispo, do clero e do cabido das ilhas de Cabo Verde, cónego Francisco 
Gonçalves Barreto, ao rei [D. Filipe II] solicitando a prisão do contratador de Cabo Verde, João Soeiro, por 
este usar factos fraudulentos para não se escusar a pagar pelo contrato o que estava devendo dos ordenados 
dos suplicantes.  
Obs.: m. est.; anexo: alvarás, relação, requerimento e auto de devassa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 93. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 19. 
 

 

20.  1613, Junho, 25, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Martins de Sequeira, ao rei [D. Filipe II] sobre uma 
informação que havia dado acerca de um requerimento do contratador de Cabo Verde, João Soeiro, tendo em 
conta o pagamento de direitos dos mantimentos que vieram da Guiné para a ilha de Santiago de Cabo Verde, 
aquando da fome de 1609 e 1610, cujos despachos estavam trasladados no caderno de lembranças e 
certidões dos escrivães, que enviou, sendo necessário reformar o capítulo do antigo regimento feito pelo 
provedor da Casa da Índia relativo a estes direitos. 
Anexo: caderno (traslado) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 23, 20-A, 21 e 22. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 20. 
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21.  1613, Junho, 30, Santiago 
CERTIDÃO passado pelo escrivão dos Contos e Almoxarifado de Ribeira Grande, António Carvalho, 
atestando que no livro da receita e despesa do almoxarife das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Távora, 
constava a receita do contrato de João Soeiro, e a despesa com as ordinárias do clero e mais oficiais da 
Fazenda, Justiça e Guerra, entre 28 de Janeiro de 1611 e 30 de Junho de 1613, tendo o governador e 
provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Francisco Martins de Sequeira, mandado suprir o que faltava do 
rendimento para pagamento de algumas ordinárias com um depósito de Belchior da Costa Monteiro de que 
corria litígio com a Fazenda Real.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 21. 
 

 

22.  1613, Julho, 1, Santiago 
AUTO (traslado) passado pelo escrivão dos Contos e Almoxarifado da cidade da Ribeira Grande, António 
Carvalho, acerca do rendimento da alfândega da cidade, nomeadamente dos escravos que se tiraram de 
Cabo Verde e dos Rios da Guiné para as Índias de Castela e outras partes, e do que rendeu o contrato de 
João Soeiro nos anos de 1609 e 1610.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 22. 
 

 

23.  1613, Julho, 12, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, [Sebastião de Ascensão] ao rei [D. Filipe II] sobre a excomunhão que o 
governador de Cabo Verde [Francisco Martins de Sequeira] lhe pediu para todos os que furtassem ou 
sonegassem os direitos da Fazenda Real, e os papéis que tinha sobre a fazenda que havia para arrecadar, 
pelo que convinha separar os cargos de governador do de provedor. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 23. 
 

 

24.  1613, Julho, 13, Santiago 
FOLHA (traslado) passada pelo escrivão dos Contos e Almoxarifado da Ribeira Grande, António Carvalho, 
acerca do que fora pago e do que estava por pagar das ordinárias do clero, e mais oficiais da Fazenda, 
Justiça e Guerra, até 30 de Junho de 1613, visto o livro da receita e despesa do almoxarife Francisco de 
Távora.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 24. 
 

 

25.  1613, Julho, 25, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Francisco Martins de Sequeira, e do [ouvidor-geral] Manuel 
Rodrigues Parreira, ao rei [D. Filipe II] sobre não poder remeter as certidões relativas aos escravos de Cabo 
Verde e Guiné enviados para as Índias [de Castela] e outras partes, e às rendas do contrato de João Soeiro, 
por não haver oficiais para as passar devido aos feitores do trato em Cacheu, Baltasar Lopes de Setúbal e 
Heitor Cardoso, não darem posse ao escrivão da Fazenda Real nomeado para Cacheu, Manuel da Costa de 
Alvarenga, referindo o descontentamento em Santiago pela falta de pagamento das ordinárias.   
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 25. 
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26.  1613, Julho, 25, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Francisco Martins de Sequeira, ao rei [D. Filipe II] sobre o que 
escreveu em 1612 acerca da situação de miséria e descontentamento na ilha de Santiago, devido à falta de 
registos do trato da Guiné e de pagamento das ordinárias, tendo os cidadãos reunido na câmara e feito 
postura, que o signatário não confirmara, para que os panos e géneros corressem como dinheiro, mas o clero 
e os leigos revoltaram-se, querendo ir embora, recusando provimentos e acusando o governador em vez do 
contratador, João Soeiro; referindo que Diogo Ximenes Vargas e Ambrósio Dias Rebelo eram devedores da 
Fazenda Real, por fazendas que tiraram da nau de Francisco Ricalde, tomada na Guiné por falta de licença; 
alertando para a conveniência de fazer contrato para as ilhas de barlavento; afirmando ter sabido por parentes 
em Lisboa que, por ordem régia, os rendimentos da sua fazenda foram sequestrados sem declaração de 
causa ou culpa, pelo que pedia que por seus procuradores pudesse provar a sua inocência e os informadores 
fossem castigados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 26. 
 

 

27.  1613, Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Índia ao rei [D. Filipe II] sobre a petição do Bispo de Cabo Verde, [D. Sebastião 
de Ascensão], do cabido e demais clérigos de Cabo Verde, solicitando provisão para que os navios que iam à 
Guiné despachassem as mercadorias na alfândega de Santiago, porque o contratador João Soeiro não 
pagava nem os direitos à Fazenda Real nem as ordinárias; sobre a folha que o governador daquelas ilhas, 
Francisco Martins de Sequeira, enviou do que estava por pagar de ordinárias ao clero e mais ministros, 
causando a miséria, o descontentamento geral e a falta de dinheiro; sobre a petição da câmara e povo de 
Santiago, solicitando para que os navios de Castela e Canárias não fossem despachar as mercadorias à 
Guiné, mas antes àquela ilha, para assim não arruinar os moradores das ilhas de Cabo Verde e a Fazenda 
Real. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 27. 
 

 

28.  1614, Junho, 15, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho, ao rei [D. Filipe II] sobre uma causa interposta 
pelo contratador João Soeiro contra o capitão Diogo Ximenes Vargas por conta de uma nau que se tomou por 
perdida, no tempo em que era feitor de Cacheu Pedro de Valdaveço e antes do contrato de João Soeiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 28. 
 

 

29.  1614, Junho, 28, Santiago 
CARTA do cabido da Sé de Ribeira Grande ao rei [D. Filipe II] sobre as dificuldades pelas quais passavam os 
religiosos devido à falta de pagamento das ordinárias.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 29. 
 

 

30.  1614, Junho, 30, Santiago 
CARTA do cabido da Sé de Ribeira Grande ao rei [D. Filipe II] sobre a morte do Bispo de Cabo Verde, D. Frei 
Sebastião da Ascensão, e a necessidade de nomear um novo Bispo; referindo o contentamento dos 
eclesiásticos e do povo de Santiago pelo fim do governo de Francisco Martins de Sequeira e a boa 
administração do novo governador Nicolau de Castilho; dando conta da falta de pagamento das ordinárias e 
de ornamentos para a igreja.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 30. 
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31.  1614, Junho, 30, Santiago 
CARTA do cabido da Sé de Ribeira Grande ao rei [D. Filipe II] sobre terem recebido as provisões de 
consignação do rendimento dos dízimos destas ilhas para pagamento do Bispo, cabido e mais clero deste 
Bispado, e o rendimento de uma nau que estando nesta ilha ia para as Índias, o que só aconteceu com o novo 
governador Nicolau de Castilho, visto o anterior governador, Francisco Martins de Sequeira, não o querer 
cumprir. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 31. 
 

 

32.  1614, Julho, 4, Santiago 
CARTA do sindicante Domingos do Adro de Magalhães ao rei [D. Filipe II] sobre a devassa da residência que 
tirou do governador de Cabo Verde, Francisco Martins de Sequeira. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 32. 
 

 

33.  1614, Julho, 4, Santiago 
CARTA do almoxarife de Cabo Verde, Francisco de Távora, ao rei [D. Filipe II] sobre a falta de dinheiro, na 
feitoria e almoxarifado, para as ordinárias que se pagavam pela Fazenda Real, tendo em conta o fim próximo 
do contrato de João Soeiro, o que havia de dívida e a pagar pela Fazenda Real, aconselhando alterações aos 
próximos contratos; afirmando ter sido preso por ordem do antigo governador Francisco Martins de Sequeira e 
ter remetido três peças de bronze e os dois falcões na nau “Nossa Senhora do Rosário”, de que era mestre 
Pedro Celes, para serem entregues ao almoxarife dos armazéns do Reino, para onde viajou o antigo 
governador, o qual lhe mandou pagar as ordinárias com o dinheiro que houvesse do rendimento do trato e 
distribuísse pelos mais pobres por conta dos seus ordenados.  
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 36 e 34. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 33.  
 

 

34.  1614, Setembro, 7, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Filipe II] ao governador de Cabo Verde, Nicolau de Castilho, ordenando que 
enviasse alguém da sua confiança aos Rios da Guiné e outras partes onde se encontrassem os feitores do 
contratador João Soeiro e prendesse alguns indivíduos, entre eles, Luís Fernandes Duarte, Gaspar Nunes, 
Jacob Peregrino, Baltasar Lopes, Diogo Martins, remetendo-os a Lisboa.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 34. 
 

 

35.  1614, Outubro, 7, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Fazenda sobre a carta do governador de 
Cabo Verde, Nicolau de Castilho, acerca do estado em que encontrou as ilhas de Cabo Verde.  
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 35. 
 

 

36.  1614, Dezembro, 29, Ribeira Grande 
PROVISÃO do governador, capitão-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde e distrito da Guiné, 
Nicolau de Castilho, enviando Pedro Tavares de Sousa por capitão de Infantaria, feitor e recebedor da 
Fazenda Real nos Rios da Guiné para exercitar os moradores na ordem militar e fazer o alardo geral dos 
brancos e forros capazes de tomar armas contra os potenciais inimigos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 36. 
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37.  [post. 1614, Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [vedor da Fazenda Real] Luís da Silva ordenando que 
fosse remetido ao Conselho da Fazenda para consulta o requerimento do antigo contratador de Cabo Verde, 
João Soeiro, sobre as perdas e danos que dizia ter tido com o seu contrato, devido à proibição dos navios 
provenientes da ilha de Santiago e Rios da Guiné irem às Índias de Castela. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 84. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 37. 
 

 

38.  1615, Janeiro, 28, Santiago 
CARTA dos oficiais da Câmara da Ribeira Grande ao rei [D. Filipe II] sobre o prejuízo que resultava à 
Fazenda Real a maneira como se comerciava nos rios da Guiné, a satisfação pela nomeação de Nicolau de 
Castilho para governador e capitão-geral, a morte do ouvidor Manuel Rodrigues Parreira, entre outros 
assuntos.  
Obs.: m. est.; anexo: 2 vias de 1615, Maio, 6. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 38. 
 

 

39.  1615, Janeiro, 29, Santiago 
CARTA do [governador e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde] Nicolau de Castilho ao rei [D. Filipe II] 
sobre a ordem régia para sequestrar fazenda, bens e escravos do contratador João Soeiro, existentes nas 
ilhas de Cabo Verde, e todos os livros tocantes ao seu contrato, por conta das dívidas do dito contratador, e 
com ela pagar as ordinárias dos eclesiásticos e dos seculares, pelo que enviava apontamentos sobre o 
despacho de navios de registo na Guiné; dando conta do arrendamento dos dízimos das ilhas de Santiago e 
do Fogo por dois anos e da nomeação de Francisco da Cunha de Serqueira para ouvidor, por morte de 
[Manuel Rodrigues Parreira]. 
Obs.: m. est.; anexo: apontamentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 42.  
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 39. 
 

 

40.  1615, Abril, 26, Lisboa 
CONHECIMENTO do mestre e piloto do navio Santo António, Domingos Álvares, atestando que o escrivão da 
Fazenda Real Diogo Soares lhe entregou um maço de cartas do rei [D. Filipe II] para o governador de Cabo 
Verde, [Nicolau de Castilho].  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 40. 
 

 

41.  1615, Junho, 2, Santiago 
CARTA do [governador e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde], Nicolau de Castilho, ao rei [D. Filipe II] 
sobre ter encomendado a diligencia à Guiné a pessoa confidente e capaz, dando-lhe regimento; referindo o 
envio dos autos de sequestro da fazenda e a certidão das dívidas do contratador João Soeiro, a necessidade 
de ordens para que nenhum navio partisse da Guiné sem ir primeiro despachar e pagar os direitos à ilha de 
Santiago; dando conta da continuação dos trabalhos de fortificação, com reparação dos muros e baluartes, do 
porto e na vila da Praia, do melhoramento das matérias de fazenda, da pacificação da ilha que encontrou 
revolta, do aumento de navios forasteiros devido ao bom acolhimento e ao agasalho que recebiam, com 
ganhos para a Fazenda Real, do pagamento das ordinárias aos eclesiásticos e seculares, repartindo as suas 
pelo pobres; apresentando os argumentos sobre a ordem para que não recebesse os dois ordenados de 
governador e provedor, ficando o ouvidor a servir de provedor; informando da nomeação de Francisco da 
Cunha de Serqueira para ouvidor, por morte de [Manuel Rodrigues Parreira], e da falta de artilharia nos 
baluartes e fortaleza pelo que enviava bronze para a sua fundição. 
Obs.: m. est.; anexo: autos e apontamentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 46, 41 e 43. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 41. 
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42.  1615, Julho, 1, Santiago 
CARTA do [governador e provedor da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde] Nicolau de Castilho ao rei [D. 
Filipe II] sobre a ordem régia para sequestrar a fazenda do contratador João Soeiro, existente nas ilhas de 
Cabo Verde, por conta das dívidas do contratador, e com ela pagar as ordinárias dos eclesiásticos e dos 
seculares, e para que não recebesse os ordenados de governador e provedor simultaneamente; referindo a 
necessidade de ordens para que nenhum navio partisse da Guiné para as Índias sem ir primeiro despachar à 
ilha de Santiago, devido ao prejuízo para a Fazenda Real e para Cabo Verde, e que ninguém assistisse ou 
morasse na Guiné sob pena de confisco de bens e perda de vida; dando conta da reedificação dos muros e 
baluartes e obras de fortificação de Santiago e da vila da Praia, da pacificação da ilha que encontrou revolta e 
com muitos bandos, do aumento de navios forasteiros pelo bom acolhimento e agasalho que recebiam, com 
ganhos para a Fazenda Real, do pagamento das ordinárias aos eclesiásticos e seculares, repartindo as suas 
pelo pobres, dos argumentos sobre a ordem para que não recebesse os dois ordenados de governador e 
provedor, ficando o ouvidor a servir de provedor; informando da nomeação de Francisco da Cunha de 
Serqueira para ouvidor, por morte de [Manuel Rodrigues Parreira], o arrendamento dos dízimos das ilhas de 
Santiago e do Fogo, entre outros assuntos. 
Obs.: m. est.; anexo várias vias de cartas, certidões, apontamentos e minuta de parecer, cuja consulta, de 16 
de outubro de 1615, está registada em CU_Consultas do Serviço Real, Cod. 1192, fol. 152v-155. No século 
XVI o termo “lançado” reportava para brancos fixados na costa africana e no comércio ilegal, mais tarde 
passou a englobar também negros e mulatos que participavam nestas atividades comerciais. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 48, 45, 47, 49 a 53 e 55 a 62. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 42. 
 

 

43.  1615, Julho, 7, Santiago 
CARTA do [jesuíta] Sebastião Gomes ao rei [D. Filipe II] sobre não haver despacho de negros na Guiné 
devido à perda para a Fazenda Real e ao desemparo em que ficavam as ilhas de Cabo Verde, e o 
inconveniente de se mandar capitão e feitor para Cacheu, com soldados para a sua fortificação, devendo 
escusar-se capitão, Bispo, clero e mais religiosos nestas ilhas, sem que pudessem cobrar as suas ordinárias e 
sustento; tendo estado em Cacheu, Rio de São Domingos, Rio Grande e Serra Leoa, propunha tornar o trato 
ao modo antigo, nomeadamente, não haver resgate em terra, e que ninguém pudesse estar na Guiné mais 
que um ano, e que o feitor residisse no mesmo Rio com ordem para não dar despachos senão para esta ilha 
ou para o Reino.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 43. 
 

 

44.  1615, Outubro, 21, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Fazenda ordenando consulta sobre a 
carta e papéis do governador e [provedor da Fazenda Real] das ilhas de Cabo Verde, Nicolau de Castilho, 
sobre diferentes matérias relativas às ilhas de Cabo Verde e ao contratador [João Soeiro], e não estando 
provido o cargo de ouvidor para aquelas ilhas nomeasse o Desembargo do Paço pessoas de letras que 
tivessem as partes convenientes e necessárias para o exercitar, visto ir servir também o cargo de provedor da 
Fazenda Real.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 44. 
 

 

45.  1616, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre os dois lanços feitos por Francisco Carlos da 
Silva e Duarte Pinto de Elvas para arrematação do contrato de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 64. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 45. 
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46.  1616, Março, 14, Santiago 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande ao rei [D. Filipe II] sobre o empobrecimento da 
ilha de Santiago devido ao pouco comércio, solicitando que nenhum navio partisse da Guiné para as Índias 
sem ir primeiro despachar e pagar os direitos à ilha de Santiago, evitando-se roubos e desvios que 
prejudicavam a Fazenda Real e Cabo Verde; dando conta do inconveniente de haver capitão e ouvidor no Rio 
de São Domingos pelos incómodos que causavam aos comerciantes que iam de Santiago à Guiné resgatar, 
visto pertencer à jurisdição da ilha de Santiago e haver duplicação de ouvidores e provedores da Fazenda 
Real, além de governador fidalgo, Bispo e oficiais com ordenados e ordinárias pagas por esta câmara, 
bastando haver corregedor que administrasse aqueles cargos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 46. 
 

 

47.  [ant. 1616, Maio] 
LEMBRANÇAS para o novo contrato a estabelecer para as ilhas de Cabo Verde e rios da Guiné, 
nomeadamente haver registo e licenças da coroa de Castela na forma do contrato passado com João 
Rodrigues Coutinho, acautelar o rendimento do contratador e da Fazenda Real, estabelecer avenças anuais 
na Casa da Índia para o número, marcação e preço dos escravos, contrariar o trato ilegal e o comércio na 
costa com franceses, ingleses e holandeses, de cera, marfim, ouro, couros e âmbar em troca de ferro, e 
permitir a residência no porto da feitoria apenas a quem tivesse embarcação no mar e andasse no resgate.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 81. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 47. 
 

 

48.  1616, Maio, 4, Santiago 
CARTA do [governador e provedor da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde], Nicolau de Castilho, ao rei [D. 
Filipe II] sobre a sua insatisfação pela nomeação de capitão para a Guiné, e os inconvenientes, furtos e 
roubos que ocorrem devido aos navios do resgate, vindos de Castela com destino às Índias e Canárias, não 
despacharem e pagarem os direitos em Santiago, provocando falta de rendimentos para o pagamento de 
ordenados e ordinárias, e o empobrecimento destas ilhas.  
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 66 e 67 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 48. 
 

 

49.  1616, Maio, 14, [Lisboa] 
PARECER do [desembargador] Vicente Caldeira de Brito sobre requerimento do ex-contratador de Cabo 
Verde, João Soeiro, solicitando regularizar as dívidas do seu contrato. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 49. 
 

 

50.  1616, Junho, 30, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho, ao rei [D. Filipe II] sobre não se permitir 
assistência religiosa de moradores em Cacheu e outras partes da Guiné, nem se fazer fortaleza nem haver 
capitão, e que os navios do resgate passassem por Santiago para o despacho e pagamento dos direitos de 
entrada e saída, possibilitando o pagamento dos ordenados e ordinárias e evitando os furtos e roubo de 
direitos à Fazenda Real.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 69. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 50. 
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51.  1616, Junho, 30, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho, ao rei [D. Filipe II] sobre ter notícia de virem 
navios de Lisboa e Castela com registos para irem com escravos da Guiné para as Índias, sem passarem em 
Santiago, agravando as necessidades da ilha e dos seus moradores, devido à falta de rendimento e de 
comércio da Guiné, que garantia o seu sustento; referindo a alteração do preço dos negros, a diminuição dos 
registos e dos despachos, o roubo dos direitos de saída para as Índias, a despesa anual da Fazenda Real e 
as dívidas com os ordenados e ordinárias do Bispo, cabido e clero, padres da Companhia de Jesus, oficiais 
da Fazenda, Justiça e Guerra, e governador; informando que escrevera ao feitor de Cacheu, Baltasar Pereira 
de Castelo Branco, para que nos despachos de saída para as Índias consignasse metade para a Fazenda 
Real e outra metade para os procuradores dos padres da Companhia, cabido e clero destas ilhas. 
Obs.: m. est.; anexo: carta (via incompleta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 70; cx. 2, doc. 78. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 51. 
 

 

52.  1616, Junho, 30, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho, ao rei [D. Filipe II] sobre o dinheiro que se tinha 
aplicado nas obras e reedificação da Sé catedral da cidade da Ribeira Grande, conforme relação que enviava. 
Obs.: m. est.; anexo: relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 52. 
 

 

53.  1616, Junho, 30, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho, ao rei [D. Filipe II] sobre o cumprimento da carta 
régia para prender e remeter ao Reino o almoxarife da ilha de Santiago, Francisco de Távora, e proceder ao 
sequestro dos seus bens, por ter em seu poder muito dinheiro pertencente a Fazenda Real, conforme 
certidões e inventário que enviava.  
Obs.: m. est.; anexo: certidões e inventário. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 72, 73, 74, 75, 76, 78 e 79. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 53. 
 

 

54.  1616, Julho, 4, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho ao rei [D. Filipe II] sobre o cumprimento da carta 
régia para remeter os autos que estavam em poder de Jorge de Araújo relativos a Diogo Ximenes, e a 
devassa que o licenciado Domingos do Adro de Magalhães tirou da residência dos oficiais da ilha de Santiago 
que serviram no governo de Francisco Martins de Sequeira. 
Anexo: autos de residência (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 54. 
 

 

55.  1616, Dezembro, 23, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [vedor da Fazenda Real] Luís da Silva sobre duas 
consultas do Conselho da Fazenda, uma acerca da ordinária que o ministro de São Francisco da Província da 
Piedade, no Reino, pretendia para cinco mosteiros e outra acerca do requerimento de Baltasar Escauliger, 
solicitando provisão para obter a quarta parte do dinheiro que viesse a descobrir do que o antigo contratador 
do contrato de Cabo Verde, Jácome Fixer, ficara a dever à Fazenda Real.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 80. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 55. 
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56.  1616, [Santiago]  
CARTA do [governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho ao rei [D. Filipe II] sobre o cumprimento de 
ordens régias e dando conta da estadia de naus holandeses na ilha do Maio, a caminho da Índia, levando 
artilharia e 1200 homens de peleja, segundo aviso que teve por um navio que lá mandou e que recolheu 
alguns holandeses que ficaram em terra por estarem enjoados do mar ou serem católicos, os quais aprisionou 
e enviava relação de tudo; referindo ainda o trato da Guiné, o despacho de escravos para as Índias, o pouco 
rendimento destas ilhas, a sua fortificação, a remessa de metade dos direitos para Sevilha e outra metade aos 
eclesiásticos ou seus procuradores. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 82. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 56. 
 

 

57.  1617, Maio, 20, Ribeira Grande 
INSTRUMENTO da inquirição de testemunhas solicitado no requerimento de Jerónimo Rodrigues Sales, 
cunhado e procurador do contratador de Cabo Verde, António Fernandes de Elvas, acerca das naus que 
partiram do Rio de São Domingos para as Índias, há dois anos, furtarem os direitos além de não declararem a 
totalidade dos escravos que levavam, em prejuízo da Fazenda Real e do contratador. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 85. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 57. 
 

 

58.  1617, Maio, 27, Ribeira Grande  
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande ao rei [D. Filipe II] sobre a miséria dos moradores 
e da Fazenda Real da ilha de Santiago devido aos diminutos rendimentos da feitoria, faltando dinheiro para o 
pagamento dos ordenados e ordinárias do Bispo, clero e oficiais das ilhas, porque rareavam as naus de 
registo e os despachos na ilha, por se fazerem diretamente na Guiné, pelo que solicitavam que o contratador 
mandasse os navios a despacharem a esta ilha e que os seus moradores pudessem ir resgatar à Guiné. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 86. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 58. 
 

 

59.  1617, Maio, 27, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade de Ribeira Grande ao contratador do contrato de Cabo Verde, 
[António Fernandes de Elvas], denunciando o modo fraudulento como se fazia o resgate dos negros, cera, 
marfim e outras drogas da Guiné, em prejuízo da Fazenda Real e do contratador, com anuência e interesse 
do feitor e do escrivão de Cacheu, que entraram pobres nos cargos e estavam ricos, tudo devido às licenças e 
ao despacho dos navios não se fazerem na ilha de Santiago.  
Obs.: m. est.; anexo: instrumento de testemunhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 87 e 84. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 59. 
 

 

60.  1617, Junho, 23, Ribeira Grande 
TRASLADO do alvará em forma de lei do rei D. Filipe II ordenando que todos os navios que partissem de 
Castela e ilhas Canárias em direção à Guiné passassem primeiro pela ilha de Santiago para registarem e 
despacharem nesta feitoria, sob pena de perderem os navios e mercadorias para a Fazenda Real. 
Obs.: alvará de 30 de Maio de 1609. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 88. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 60.  
 

 

61.  [ant. 1618, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do ex-contratador do contrato de Cabo Verde, João Soeiro, ao rei [D. Filipe II] solicitando 
decisão do processo relativo aos danos que tivera no seu contrato.  
Obs.: m. est.; anexo: pareceres e informação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 92 e 64. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 61. 
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62.  1618, Julho, 12, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. Francisco Moura ao rei [D. Filipe II] sobre a sua chegada a Cabo 
Verde, a necessidade das ilhas serem providas de armas, munições e pólvora devido aos rebates e entrada 
de navios inimigos; referindo a folha de pagamento de ordinárias, o contrato celebrado com António 
Fernandes de Elvas, a urgência na vinda de arquitecto para fortificar a ilha de Santiago e a vila da Praia, a 
provisão para que se pudesse retirar da ilha da Madeira madeiras para os reparos, as obras da fortaleza e a 
reforma dos engenhos dos moradores desta ilha, a proposta dos oficiais da câmara para contribuírem para as 
obras de fortificação em vez de darem aposentadoria ao governador e a manutenção de Francisco de Távora 
no lugar de almoxarife. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 94. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 62. 
 

 

63.  [ant. 1618, Outubro, 6] 
REQUERIMENTO do ex-contratador do contrato de Cabo Verde, de João Soeiro, ao rei [D. Filipe II] 
solicitando ser solto sobre fiéis carcereiros, devido à sua idade e estar enfermo, como provava pelos 
atestados médicos, até que fosse resolvida a causa que tinha com o procurador da Fazenda Real pelas 
dívidas que tinha à mesma Fazenda pelos danos que teve com a proibição dos registos do trato da Guiné. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões e cartas régias (cópias de capítulos).   
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 95, 96 e 92. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 63. 
 

 

64.  1618, Novembro, 15, [Lisboa] 
CARTA do ex-governador de Cabo Verde, Francisco Martins de Sequeira, ao rei [Filipe II] sobre o 
requerimento do artilheiro, condestável em Cabo Verde, Juan Paulo Francar, em que solicitava licença para 
abrir uma escola de artilharia em Cabo Verde.  
Obs.: m. est.; em espanhol; anexo: requerimento e carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 90. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 64. 
 

 

65.  [ca. 1618] 
RESUMO de providências relativas às ilhas de Cabo Verde e rios da Guiné, tais como: fortificação da 
fortaleza [Real de São Filipe]; nomeação de pessoas para cargos da administração local; envio do dinheiro 
das rendas reais da feitoria da Guiné para a ilha de Santiago para pagamento das ordinárias; proibição de 
qualquer mercador de Santiago fazer comerciar produtos sem primeiro fazer a declaração dos mesmos na 
feitoria de Santiago; proibição do algodão das ilhas de Cabo Verde entrar na Guiné; aposentadoria do [antigos 
governadores de Cabo Verde] Francisco Correia da Silva e Nicolau de Castilho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 65. 
 

 

66.  [ant. 1619] 
REQUERIMENTO do contratador de Cabo Verde, António Fernandes de Elvas, ao rei [D. Filipe II] solicitando 
mandado para que o cavaleiro e fidalgo da Casa Real, António de Proença, passasse para o Rio de São 
Domingos como feitor do seu contrato e servisse de capitão de infantaria e juiz de Cacheu, como estava 
estipulado nas condições do contrato, visto que em Cacheu já se encontrava outro individuo a servir no posto 
de capitão de infantaria, pedindo que fosse dado ao dito António de Proença a casa da feitoria, com a 
artilharia e munição necessárias.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 86. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 66. 
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67.  1619, Julho, 11, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade de Ribeira Grande ao rei [D. Filipe II] sobre o empobrecimento da 
ilha de Santiago devido ao incumprimento de cláusulas e condições do contrato de António Fernandes de 
Elvas, particularmente a que determinava que todos os navios de Castela e das ilhas Canárias não fossem à 
Guiné fazer o resgate de escravos, sem passarem antes por Cabo Verde para pagar os direitos, do que 
resultava a não cobrança de direitos e a falta de dinheiro para pagamento das ordinárias e a falta de 
assistência religiosa e de obras para a reedificação da vila da Praia; dando conta da urgência na vinda do 
novo Bispo de Cabo Verde, D. Manuel Afonso Guerra, dado o estado geral do clero e a necessidade de 
padres da Companhia de Jesus que fossem pregadores. 
Obs.: m. est.; anexo treslado de alvará. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 99 e 98. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 67. 
 

 

68.  1619, Julho, 11, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. Francisco de Moura, ao [rei D. Filipe II] em resposta à ordem para 
enviar traslado da folha e lembrança das adições para se reformar com todas as ordinárias que se pagavam; 
referindo a continuação das obras na fortaleza [Real de São Filipe] devido ao seu mau estado e aos materiais 
da sua construção, tendo mandado fornos de cal; dando conta da vinda de arquiteto e da reedificação e 
fortificação da vila da Praia, da falta de pólvora, armas e munições, das companhias a cavalo e a pé, do envio 
de peças de bronze e da necessidade de artilharia de maior calibre, do conflito de interesses nos rios da 
Guiné entre o escrivão Diogo de Lima e o capitão e feitor do contrato António de Proença, da proibição dos 
navios de Castela e das Canárias não irem ao resgate de escravos naqueles rios sem passarem antes na ilha 
de Santiago e da falta de dinheiro para pagamento de ordenados e ordinárias por incumprimento do contrato e 
rendimento desta feitoria; mencionando que aportara na ilha de Santiago, por temporais e falta de 
mantimentos, uma nau da companhia de Jorge de Lemos Betancor, de que era capitão Luís Cardoso de Melo, 
com gente das ilhas para povoamento do Pará; referindo o provimento de Luís Peixoto de Magalhães, que 
servia de recebedor do trato, no lugar de almoxarife que servia Francisco de Távora, e a urgência na vinda do 
novo Bispo de Cabo Verde, D. Manuel Afonso Guerra, dado o estado geral do clero e a necessidade de 
padres da Companhia de Jesus que fossem letrados e pregadores.  
Obs.: m. est.; anexo: carta com treslado da folha e adições. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 100, 101 e 102.  
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 68. 
 

 

69.  1619, Julho, 11, Santiago 
CERTIDÃO passada pelos cónegos da Sé de Santiago, atestando o bom governo do governador de Cabo 
Verde, D. Francisco de Moura, que mandou fortificar e reparar a Fortaleza [Real de São Filipe] na cidade de 
Ribeira Grande, reformar os baluartes da cidade de Ribeira Grande e da vila da Praia, fazer reparos na 
artilharia e mantas, alistar mais uma companhia a pé para reforço da defesa, e ter boa relação e respeito com 
o clero. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 103. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 69. 
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70.  1619, Julho, 12, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. Francisco de Moura, ao [rei D. Filipe II] sobre a continuação das 
obras na fortaleza [Real de São Filipe] devido ao seu mau estado e aos materiais da sua construção, tendo 
mandado fazer fornos de cal; referindo a vinda de um arquitecto, a reedificação e fortificação da vila da Praia, 
a falta de pólvora, armas e munições, o alistamento de companhias a cavalo e uma a pé, o envio de peças de 
bronze e a necessidade de artilharia de maior calibre; dando conta do conflito de interesses nos rios da Guiné 
entre o escrivão Diogo de Lima e o capitão e feitor do contrato António de Proença e a proibição dos navios 
de Castela e das Canárias não irem ao resgate de escravos naqueles rios sem primeiro passarem na ilha de 
Santiago; mencionando a falta de dinheiro para pagar os ordenados e ordinárias por incumprimento do 
contrato e rendimento desta feitoria; informando que aportara na ilha de Santiago, por temporais e falta de 
mantimentos, uma nau da companhia de Jorge de Lemos Betancor, de que era capitão Luís Cardoso de Melo, 
com gente das ilhas para povoamento do Pará e que era urgente a vinda do novo Bispo de Cabo Verde, D. 
Manuel Afonso Guerra, dado o estado geral do clero e a necessidade de padres da Companhia de Jesus que 
fossem letrados e pregadores; relatando o procedimento do novo ouvidor-geral António Vicente David e a 
necessidade de ter novo regimento visto o do seu antecessor Nicolau de Castilho ter sido feito pelo Conselho 
da Índia.  
Obs.: m. est.; anexo: carta do secretário do Conselho de Estado, Cristóvão Soares, ao vedor da Fazenda, 
Luís da Silva. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 104 e 106. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 70. 
 

 

71.  1619, Outubro, 12, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], D. Francisco de Moura, ao rei [D. Filipe II] sobre o que se lhe devia 
aos ministros de seus ordenados e de ordinárias do Bispo e do clero, devido à falta de dinheiro por o 
contratador António Fernandes de Elvas não cumprir com as condições do seu contrato; referindo ter notícias 
do mau procedimento do capitão e feitor do Rio de São Domingos, António de Proença, provocando o 
levantamento dos negros da terra e pôr em risco o resgate de escravos e o trato. 
Obs.: m. est; anexo certidão escrito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 108 e 105. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 71. 
 

 

72.  [post. 1619, Outubro, 15, Lisboa] 
REQUERIMENTO do Bispo de Cabo Verde, D. Manuel Afonso Guerra, ao rei [D. Filipe II] solicitando remédio 
para o que apontava o cabido de Cabo Verde, por carta e certidões, acerca da falta de rendimento da feitoria 
de Santiago para pagamento das ordinárias dos eclesiásticos e seculares, por incumprimento do contratador 
que não pagava conforme as condições do seu contrato e porque os navios não despachavam nesta ilha; 
pedindo dois pontificais. 
Anexo: certidões, cartas, requerimento e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 107. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 72. 
 

 

73.  1620, Janeiro, 10, Lisboa 
PROVISÃO (traslado) do rei Filipe II ao governador e capitão geral das ilhas de Cabo Verde, [D. Francisco de 
Moura], obrigando o contratador de Cabo Verde, António Fernandes de Elvas, a pagar os ordenados em 
atraso do clero e dos oficias régios, uma vez que estes pagamentos estavam incluídos no contrato de Cabo 
Verde. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 73. 
 

 

74.  [ant. 1620, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de Cabo Verde, António Fernandes de Elvas, ao rei [D. Filipe II] 
solicitando folha [do vencimento] do contrato de Cabo Verde, alegando que a falta da mesma lhe causava 
muitos danos e inconvenientes. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 74. 
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75.  [ant. 1621, Junho, 4, Lisboa] 
PARECER sobre a provisão relativa aos ordenados devidos ao falecido governador de Cabo Verde, 
Francisco Martins de Sequeira, [em virtude do requerimento de Manuel da Fonseca, irmão do dito 
governador, solicitando receber os respectivos ordenados, na qualidade de seu herdeiro. 
Anexo: informações, requerimentos, parecer, certidão, auto e despacho.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 75. 
 

 

76.  1621, Setembro, 29, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ordenando o pagamento das ordinárias do clero de 
Cabo Verde com pontualidade.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 76. 
 

 

77.  [ant. 1621, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do Bispo de Cabo Verde, D. Manuel Afonso Guerra, ao rei [D. Filipe II] solicitando os dois 
pontificais que tinham sido atribuídos ao seu antecessor, D. Frei Sebastião de Ascensão, para a celebração 
do culto divino, conforme alvará [de 12 de Maio de 1618].  
Obs.: m. est.; no mesmo suporte do requerimento consta parecer do Conselho da Fazenda registado em 
AHU_CU_CONSULTAS DO SERVIÇO REAL, Cod. 34, fl. 3-3v; anexo: alvará e carta régia (cópia de 
capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 91 e 97. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 77. 
 

 

78.  [ant. 1622, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador de Cabo Verde, D. Francisco Rolim ao rei [D. Filipe III] 
solicitando a resolução das consultas sobre os seus requerimentos anteriores, nos quais pedia algumas 
prerrogativas para a defesa e o bom governo de Cabo Verde, a fim de poder passar para a ilha de Santiago e 
tomar posse do dito governo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 78. 
 

 

79.  1622, Maio, 24, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre uma consulta do Desembargo do Paço acerca da 
proibição de os da nação irem à Guiné e ao rio de Cacheu, tornando a consulta juntamento com o contrato de 
Cabo Verde e a cópia da comissão que se deu [ao ex-governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 79. 
 

 

80.  1622, Julho, 28, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. Francisco de Moura, ao rei [D. Filipe III] informando que passou 
para a ilha Santiago sem regimento e que teve de se valer do regimento do seu antecessor; informando da 
morte do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, [António Vicente David] e do juiz dos órfãos, sobre o estado 
em que encontrou a fortaleza [Real de São Filipe] e as obras necessárias para a fortificação da cidade de 
Ribeira Grande. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 80. 
 

 

81.  1622, Setembro, 18, [Lisboa] 
AVISO do […] remetendo carta e papéis do escrivão em Cabo Verde, Álvaro Jorge Varela, sobre certa 
quantia em dinheiro que estava depositada em [Cabo Verde], tendo o governador [D. Francisco de Moura] 
tomado posse dela. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 81. 
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82.  1622, Dezembro, 14, [Lisboa] 
CARTA do [ex-governador de Cabo Verde], Nicolau de Castilho, ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento e 
papéis de Salvador de Bomdia, solicitando ser promovido nos ofícios de porteiro, facheiro e bombardeiro do 
forte da cidade de Ribeira Grande, ilha de Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 82. 
 

 

83.  1623, Fevereiro, 9, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre o arrendamento do contrato de Cabo Verde, por 
morte do contratador António Fernandes de Elvas, advertindo sobre a forma que o rendimento do contrato 
seria pago. 
Obs.: m. est.; anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 11 e 12. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 83. 
 

 

84.  [ant. 1623, Fevereiro, 21] 
REQUERIMENTO do mestre Francisco Lucas, morador na ilha de Santiago, ao rei [D. Filipe III] solicitando 
provisão para assentar praça num dos três postos de bombardeiros que se encontravam vagos na fortaleza 
[Real de São Filipe]. 
Anexo: certidões e carta.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 84. 
 

 

85.  [ant. 1623, Junho, 10] 
REQUERIMENTO do alferes Miguel de Quevedo Mouzinho, ao rei [D. Filipe III] solicitando pólvora e murrão 
para exercitar os soldados da companhia que foi do governador Francisco de Vasconcelos da Cunha, uma 
vez que estava encarregado pela dita companhia.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 85. 
 

 

86.  1623, Julho, 14, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, [D. Manuel Afonso Guerra], ao rei [D. Filipe III] sobre as despesas que o 
capitão da vila da Praia, Paulo Barradas da Silva, tinha naquela praça, devendo ter por isso aumento de 
ordenando. 
Obs.: m. est.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 86. 
 

 

87.  1623, Julho, 15 
CARTA (cópia de capítulo) do Bispo de Cabo Verde, [D. Manuel Afonso Guerra], ao [vedor da Fazenda Real], 
Luís da Silva, sobre assuntos respeitantes à Fazenda Real, incluindo a presença na ilha da Boavista de 
navios da Companhia da Flandres, no decurso de viagens para a Índia. 
Obs.: m. est.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 87. 
 

 

88.  [ant. 1623, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do alferes Miguel de Quevedo Mouzinho, ao rei [D. Filipe III] solicitando ser promovido ao 
posto de capitão de infantaria da companhia que foi de Francisco Vasconcelos da Cunha, ora nomeado para 
governador de Cabo Verde. 
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 88. 
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89.  1623, Dezembro, 20 
ESCRITO de Fernando de Matos de Carvalho sobre alguns papéis que estavam em seu poder e que, por 
ordem do marquês de Montalvão, [D. Jorge de Mascarenhas], remetia para serem despachados pelo 
Conselho das Índias ou pelo Conselho da Fazenda, entre os quais estavam documentos referentes à saída 
de negros de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 1, D. 89. 
 

 

90.  1624, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre requerimento do escrivão Cristóvão Soares, 
solicitando o pagamento por conta da Fazenda Real de uma quantia relativa a dois escravos que o dito 
escrivão tinha no contrato de Cabo Verde, uma vez que a quantia não tinha sido paga no ano anterior, por 
não haver contratador. 
Anexo: carta e carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 19 e 32. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 90. 
 

 

91.  1624, Janeiro, 30, Lisboa  
CONSULTA do Desembargo do Paço, ao rei [D. Filipe III] sobre a carta dos oficiais da câmara da cidade de 
Ribeira Grande, acerca da situação económica da ilha de Santiago, dos sucessivos governadores de Cabo 
Verde não terem zelado para que a ilha voltasse a controlar o comércio nos Rios da Guiné, queixando-se que 
os mesmos governadores e os provedores da Fazenda tinham-se apoderado do comércio em detrimento dos 
moradores.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 91. 
 

 

92.  1624, Junho, 26, Ribeira Grande 
CERTIDÃO do escrivão do almoxarife de Santiago, João Rodrigues da Costa, atestando que nos livros do 
dito almoxarife constava que ainda não tinham sido pagas as ordinárias do Bispo, do cabido, dos padres da 
Companhia de Jesus, dos restantes clérigos e dos oficiais da justiça e guerra.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 92. 
 

 

93.  1624, Julho, 3, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ordenando a criação de uma residência da Companhia 
de Jesus em Cacheu, para quatro padres, dotada de renda anual, sendo que os religiosos ficariam proibidos 
de herdar bens de raiz, devendo os de Cabo Verde passar a Cacheu, a fim de dar continuidade à missão nos 
Rios da Guiné.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 93. 
 

 

94.  1624, Julho, 7, [Ribeira Grande] 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Vasconcelos da Cunha, ao rei [D. Filipe III] sobre a sua 
chegada à ilha de Santiago, o falecimento do Bispo D. Manuel Afonso Guerra, o empobrecimento da ilha, as 
ordinárias em atraso, os navios de registos que já não despachavam na ilha de Santiago e a organização 
militar; informando que o falecido Bispo e governador interino, D. Manuel Afonso Guerra, mandara o fidalgo 
da Casa Real, João Coelho da Cunha, à ilha da Boavista com objetivo de levar para Santiago nove peças de 
artilharia de ferro e mais matérias de guerra, e que foram naus holandesas carregar sal à ilha do Maio; dando 
conta da morte do homem de negócio da ilha de Santiago, Diogo Ximenes Vargas, deixando os padres da 
Companhia de Jesus como seus herdeiros e do embargo de certas quantias da fazenda do falecido porque 
devia à Fazenda Real; referindo a presença de naus holandeses na costa de Cabo Verde e nos Rios da 
Guiné, a possibilidade de ir com o padre Sebastião Gomes à costa da Guiné, remetendo uma planta das ilhas 
e costa daquelas partes.  
Obs.: m. est.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 94. 
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95.  1624, Julho, 8, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, António Correia de Sousa, ao rei [D. Filipe III] sobre a falta de 
dinheiro na feitoria da ilha de Santiago para pagar as ordinárias e os ordenados do arquipélago de Cabo 
Verde.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 95. 
 

 

96.  1624, Agosto, 14. Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda, ao rei [D. Filipe III] sobre a diligência a fazer pelo regedor Manuel de 
Vasconcelos para apurar os factos relativos às queixas que o antigo contratador do contrato de Cabo Verde, 
João Soeiro, fez no Conselho da Fazenda. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 96. 
 

 

97.  1624, Setembro, 3, [Lisboa] 
CARTA de Rui Dias de Meneses, remetendo uma carta do governador de Cabo Verde, [Francisco de 
Vasconcelos da Cunha], e outra do ouvidor-geral de Cabo Verde, [António Correia de Sousa], ao Conselho da 
[Fazenda] a fim de serem consultadas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 26.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 97. 
 

 

98.  [ant. 1624, Outubro, 11] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Francisco de Vasconcelos da Cunha, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando pólvora e munições para a fortaleza [Real de São Filipe].  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 27.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 98. 
 

 

99.  [1624] 
REQUERIMENTO dos mercadores Francisco Rodrigues Serra, Francisco Fernandes de Estremoz, Fernão 
Duarte, Garcia Mendes e Francisco de Paiva, ao rei [D. Filipe III] solicitando ordem para que o administrador 
das licenças da coroa de Castela, Gonçalo Vaz Coutinho, procedesse aos respectivos registos, a fim de 
poderem mandar as suas embarcações comercializar nas Índias de Castela, pagando os direitos 
correspondentes, uma vez que tinham avenças com o contratador de Cabo Verde, Jácome Fixer, para 
mandar armar as suas embarcações nos Rios da Guiné e o dito Gonçalo Vaz Coutinho negava-se a passar 
as respectivas licenças.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 28.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 99. 
 

 

100.  1625, Janeiro, 16, [Madrid]  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [vedor da Fazenda Real], Luís da Silva, sobre as 
casas que mandou construir para os religiosos da Companhia de Jesus em Cabo Verde e Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 29.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 100. 
 

 

101.  1625, Maio, 2, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [vedor da Fazenda Real], Luís da Silva, sobre três 
consultas do Conselho da Fazenda, a primeira sobre requerimento de Luís Peixoto de Magalhães, solicitando 
o ofício de almoxarife da ilha de Santiago; a segunda sobre o vigário da igreja de São Lourenço, capitania de 
Pernambuco, António Simões, que solicitava receber em Lisboa uma quantia em dívida relativa à porção da 
dita igreja, o ordenando que a mesma quantia não fosse paga e que o dito vigário embarcasse para o Brasil o 
mais rápido possível; o terceiro, sobre a provisão passada ao antigo capitão e feitor de Cacheu, Baltasar 
Pereira de Castelo Branco, para se ter em conta uma certa quantia que o dito capitão havia pago a Sebastião 
Francisco Cação pelas casas fortes e peças de artilharia de ferro que comprou para a Fazenda Real.  
Anexo: escrito.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 30 e 85.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 101. 
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102.  1625, Julho, 19, Lisboa 
DESPACHO [do presidente do Conselho de Governadores, conde de Basto, D. Diogo de Castro], ordenando 
que o Conselho da Fazenda visse a cópia da carta na qual [D. Filipe III] respondia às consultas sobre a falta 
de dinheiro, dando ordem para cobrar o que tiver vencido dos rendimentos do contrato de Cabo Verde e 
Angola. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 31.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 102. 
 

 

103.  [ant. 1625, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO do Bispo nomeado para Cabo Verde, [D. Frei Lourenço Garro], ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que quando chegasse a Cabo Verde lhe pagassem as suas ordinárias e que as do clero das ilhas 
fossem pagas com regularidade, pedindo ainda uma ajuda de custo para a sua sagração e embarcação como 
havia sido dada ao seu antecessor D. frei Sebastião de Ascensão, dois pontifícios que lhe foram consignados 
por provisão régia e objectos necessários ao culto divino. 
Obs.: m. est.; na carta régia consta a confirmação ao pedido de António Pereira Pacheco, que solicitava 
licença, por sua morte, para nomear a sua mulher, Guiomar de Brito, no seu ofício de escrivão do consulado 
das casas do paço, da madeira, escravos e pescado da cidade de Lisboa; anexo: informação, certidão e carta 
régia (cópia de capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 5 e 33.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 103. 
 

 

104.  1625, Novembro, 13, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [governador do Reino], conde de Portalegre, [D. 
Diogo da Silva], ordenando ao Conselho da Fazenda para ver uma carta dos oficiais da câmara da cidade de 
Ribeira Grande, ilha de Santiago, e tratar com o provincial dos religiosos da Companhia [de Jesus], o que 
ficara decidido na carta de 3 de Julho de 1624 acerca de se construir uma residência em Cacheu para 
aqueles religiosos e outras que porventura poderiam ser construídas na costa da Guiné e Serra Leoa. 
Obs.: a outra carta régia era dirigida ao vedor da Fazenda Real, Luís da Silva; anexo: carta régia (cópia de 
capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 34 e 35.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 104. 
 

 

105.  1626, Março, 22, [Madrid] 
PROVISÃO (treslado) do rei [D. Filipe III] fazendo mercê ao Bispo de Cabo Verde, [D. frei Lourenço Garro], de 
um aumento no seu mantimento e ordenando, ficando anualmente com um conto de réis para si, seu provisor, 
vigário, mais oficiais e para esmolas.  
Anexo: carta régia (cópia de capítulo) e alvará.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 36.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 105. 
 

 

106.  1626, Abril, 15, Ribeira Grande  
CARTA (cópia) dos oficias da câmara da cidade de Ribeira Grande, Pedro Fidalgo de Andrade, Jorge de 
Araújo, António Pais de Carvalho, Francisco Pereira e António Barbosa Aranhas, ao rei [D. Filipe III] 
descrevendo a cidade e dando conta dos bens em posse dos religiosos da Companhia de Jesus, afirmando 
que os ditos religiosos não eram letrados, não pregavam e não prestavam assistência aos pobres, doentes e 
presos, estando mais interessados em aumentar a sua fazenda; realçando a necessidade de travar os 
excessos daqueles religiosos, de criar um colégio ou uma casa professa na ilha, e uma missão dos 
franciscanos capuchos. 
Anexo: informação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 37.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 106. 
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107.  1626, Agosto, 4, Lisboa 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, [D. Lourenço Garro], ao rei [D. Filipe III] sobre as razões por que ainda não 
seguira viagem para Cabo Verde e demostrando interesse em ir residir com urgência na diocese e 
preocupação com matérias relativas ao seu sustento, uma vez que a igreja local necessitava dele e de 
assistência religiosa, dado o estado em que estavam as igrejas e a falta de pagamento das ordinárias do 
clero. 
Anexo: cartas régias (cópias de capítulo).  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 38.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 107. 
 

 

108.  1626, Novembro, 18, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre os lanços para que fizeram Diogo Rodrigues de 
Lisboa, Gaspar Dias Franco e André da Fonseca para arrematar o contrato de Cabo Verde.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 39.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 108. 
 

 

109.  1628, Agosto, 10, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [vedor da Fazenda Real], Luís da Silva, sobre a 
queixa feita pelo governador de Cabo Verde, João Pereira Corte Real, acusando o feitor do contratador de 
Cabo Verde de não pagar os ordenados e ordinárias há mais de dois anos. 
Anexo: consulta (minuta).  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 40.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 109. 
 

 

110.  [ant. 1628, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do soldado do terço, Manuel Barreto, ao rei [D. Filipe III] solicitando ser solto para servir na 
jornada de Cabo Verde, uma vez que se encontrava preso no tronco por ordem do corregedor Valentim da 
Costa, por estar na cidade de [Lisboa] sem licença, alegando os papéis de informação feitos pelo provedor 
Vasco Fernandes César.  
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 41.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 110. 
 

 

111.  [ant. 1634, Julho, 4] 
REQUERIMENTO do cónego Rodrigo de Figueiredo, procurador da fazenda do Bispo de Cabo Verde, [D. 
Lourenço Garro], solicitando certidão passada pelo escrivão do almoxarife da ilha de Santiago, [João 
Rodrigues da Costa], constando a quantia em divida das ordinárias em atraso do dito Bispo. 
Obs.: ver AHU_CU_024, Cx. 2, D. 175. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 42.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 111. 
 

 

112.  [ant. 1634, Novembro, 30] 
REQUERIMENTO do [antigo governador de Cabo Verde], João Pereira Corte Real, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando receber por inteiro o seu dinheiro pelo rendimento das naus que haviam ido naquele ano à Índia 
ou por qualquer outro rendimento, uma vez que contava com mais de 30 anos de carreira, tendo fortificado a 
ilha de [Santiago], Cabo Verde e expulso os holandeses da fortaleza de Benzeguiche, na costa da Guiné. 
Obs.: m. est. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo), requerimento, certidões, carta e aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 42.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 112. 
 

 

113.  [ant. 1635, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO do capitão de navio São Filipe, Guilherme Maes, natural de Albuquerque, ao rei [D. Filipe 
III] solicitando licença e provisões necessárias para ir da ilha de Santiago de Cabo Verde à de São Tomé, 
para carregar a sua embarcação com açúcar, ou para o Brasil, em virtude de estar para seguir viagem para a 
ilha de Santiago para levar o novo governador, Jorge de Castilho, e os seus acompanhantes.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 44.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 113. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 26 / 389 
 

114.  1635, Fevereiro, 5, Madrid 
PORTARIA passada pelo [conselheiro do Conselho de Estado], Gabriel de Almeida Vasconcelos, acerca da 
licença régia para Jorge Castilho renunciar à capitania da fortaleza de Chaul, uma vez que foi nomeado para 
governador de Cabo Verde, autorizando um dos seguintes indivíduos a fazer a dita renunciação: D. Lourenço 
Souto Maior, António de Moura de Brito, Luís Dias da Cunha, Francisco Moniz da Silva, Júlio Moniz, Manuel 
da Câmara, D. Julianes de Noronha, D. Álvaro de Castro.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 45.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 114. 
 

 

115.  1635, Março, 3, [Madrid] 
ALVARÁ do rei [D. Filipe III] sobre a tomada de posse do novo governador de Cabo Verde, Jorge de Castilho, 
ordenando que o dito governado fosse auxiliado por 12 homens, todos dotados de um salário anual, enquanto 
durasse o seu governo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 46.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 115. 
 

 

116.  1635, Março, 24, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ordenando que o Conselho da Fazenda procedesse às 
diligências necessárias para a extinção da salina na ilha do Maio, Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 47.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 116. 
 

 

117.  1635, Agosto, [Ribeira Grande] 
CARTA (cópia) do governador de Cabo Verde, Jorge de Castilho, sobre o estado em que encontrou as ilhas 
de Cabo Verde, a falta de munição e apetrechos de guerra e artilharia, dado que trouxe do Reino metade dos 
materiais necessários à defesa do arquipélago.  
Anexo: relação e carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 48 e 49.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 117. 
 

 

118.  1635, Setembro, 10, Lisboa 
DECRETO da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, sobre o envio do doutor 
António de Maris Carneiro para Cabo Verde, a fim de tirar residência ao governador Cristóvão Cabral, fazer 
as diligências tocantes à administração da Justiça e da Fazenda, para apurar os alegados excessos 
cometidos pelo dito governador no exercício das suas funções. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 50.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 118. 
 

 

119.  [ant. 1635, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO do licenciado António de Maris Carneiro, ao rei [D. Filipe III] solicitando ordem para o 
tesoureiro-mor fazer o pagamento dos seus salários já vencidos, para ajudar nas despesas da viagem para 
Cabo Verde. 
Obs.: m. est. 
Anexo: cartas, alvarás, provisões, despacho e requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 51.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 119. 
 

 

120.  1635, Setembro, 25, Lisboa 
DECRETO da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, ordenando que o Conselho da 
Fazenda remetesse ao secretário de [estado], Francisco de Lucena, os papéis, informações e consultas sobre 
a casa professa dos religiosos da Companhia de Jesus que seria construída na ilha de Santiago.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 52.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 120. 
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121.  1635, Novembro, 6, Lisboa  
OFÍCIO do [escrivão o Conselho da Fazenda], Afonso de Barros Caminha, ao [antigo governador de Cabo 
Verde], João Pereira Corte Real, pedindo que informasse sobre os rendimentos dos direitos dos escravos de 
Cabo Verde e da Guiné e emitisse um parecer sobre o valor do remate do contrato de Cabo Verde.  
Obs.: m. est.; anexo: decretos, ofício e despacho.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 53.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 121. 
 

 

122.  1635, Dezembro, 6, Lisboa 
DECRETO da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, ordenando a nomeação de 
João de Brito para servir por mais seis meses no ofício de provedor da Fazenda da ilha de Santiago de Cabo 
Verde. 
Anexo: despacho.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 54 e 55.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 122. 
 

 

123.  [ant. 1636, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do desembargador António Maris Carneiro, ao rei [D. Filipe III] solicitando a expedição de 
ordens e aprestos necessários às diligências de serviço que iria proceder na ilha de Santiago, uma vez que 
se encontrava prestes a embarcar.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 56.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 123. 
 

 

124.  1636, Março, 12, Santiago 
CARTA (cópia) do Bispo de Cabo Verde, [Lourenço Garro], ao rei [D. Filipe III] sobre o estado da igreja nas 
ilhas de Cabo Verde, os problemas financeiros dos religiosos dada a falta de pagamento das ordinárias do 
clero, queixando-se que a Mesa da Consciência e Ordens mandara entregar ao deão da Sé da Ribeira 
Grande, que vivia à mais de cinco anos em Lisboa, uma quantia proveniente da Guiné para pagar uma parte 
das ordinárias do clero; afirmando que não considerava o deão ausente como pessoa idónea, acusando-o de 
receber provisões em seu favor pelo tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, graças à intervenção de D. 
António de Mascarenhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 57.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 124. 
 

 

125.  [ant. 1636, Junho, 14] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de Cabo Verde, João Gonçalves da Fonseca, ao rei [D. Filipe 
III] solicitando que o capitão Fernão Martins Mascarenhas não o obrigasse a sair na sua companhia a cavalo, 
uma vez que como contratador tinha alguns privilégios e aquelas saídas estavam a prejudicar os seus 
negócios.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 58.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 125. 
 

 

126.  [ant. 1636, Julho, 17] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Jorge de Castilho, ao rei [D. Filipe III] solicitando provisão 
para receber o pagamento dos seus ordenados em atraso. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 59.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 126. 
 

 

127.  [ant. 1637, Março, 30] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de Cabo Verde, Gaspar da Costa, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando mandados para que pudesse cobrar os direitos dos escravos e fazendas provenientes dos Rios da 
Guiné. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 60.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 127. 
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128.  1637, Agosto, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre requerimento do secretário de estado do 
governo de Portugal, Cristóvão Soares, solicitando pagamento da ordinária relativa a dois escravos que o dito 
secretário tem no contrato de Cabo Verde. 
Anexo: requerimento e alvará. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 61 e 63.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 128. 
 

 

129.  [ant. 1637, Setembro, 1] 
CONTRATO (condições) de Cabo Verde e Rios da Guiné, arrematado pelo contratador Gaspar da Costa.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 62.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 129. 
 

 

130.  1637, Novembro, 18, Santiago  
CARTA do [governador de Cabo Verde], Jorge de Castilho, ao rei [D. Filipe III] sobre ter decretado a prisão do 
ouvidor e provedor da Fazenda Real de Santiago, João de Brito, uma vez que o provedor havia cometido 
muitos excessos no exercício da suas funções, prejudicando a Fazenda Real, informando que o mesmo fora 
solto por ordem do Bispo de Cabo Verde, [D. Lourenço Garro], que pregou um interdito na Sé da cidade de 
Ribeira Grande contra o signatário. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 64.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 130. 
 

 

131.  [ant. 1638, Janeiro, 16] 
REQUERIMENTO do contratador de Cabo Verde, Gaspar da Costa, ao rei [D. Filipe III] solicitando que lhe 
fosse passada uma cédula, a fim de cobrar os direitos em divida das armações que partem da ilha de 
Santiago e dos nos Rios para as Índias de Castela. 
Obs.: devia conter o contrato de Cabo Verde que transitou para a biblioteca?? 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 65.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 131 
 

 

132.  [ant. 1638, Março, 1] 
REQUERIMENTO do desembargador António de Maris Carneiro, ao rei [D. Filipe III] solicitando ser provido 
no cargo de desembargador do Porto, ou em outro cargo possível de vencer salario, por se encontrar há 
algum tempo sem vencimento, uma vez que foi nomeado para uma diligência em Cabo Verde e não chegou a 
seguir viagem.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 66.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 132. 
 

 

133.  [ant. 1638, Março, 13] 
REQUERIMENTO do deão da Sé de Ribeira Grande, licenciado Jácome de Morais, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que fossem passados mandados aos oficiais competentes, ordenando o pagamento das suas 
ordinárias em atraso, pagas pelo contrato das ilhas de Cabo Verde. 
Obs.: contém alvará.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 67.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 133. 
 

 

134.  [ant. 1638, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Jerónimo Cavalcanti de Albuquerque, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando armas, munições, madeiras, ferragens, e mais materiais de artilharia, indispensáveis à defesa das 
ilhas. 
Anexo: requerimentos, certidão, informações, parecer, carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 68, 69 e 70.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 134. 
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135.  1638, Maio, 29 
RELAÇÃO de contas da [Fazenda Real], constando quantias relativas ao imposto do real da água no ano de 
1638, ao arcebispado de Lisboa, a Cabo Verde, entre outras. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 71.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 135. 
 

 

136.  1638, Junho, 9, Lisboa  
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que o provedor do Assentamento, Francisco de Andrade, 
fizesse um recenseamento ao contratador de Cabo Verde, a fim de averiguar o que se devia à Fazenda Real. 
Obs.: contém recenseamento.  
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 72.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 136. 
 

 

137.  [ant. 1638, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do secretário do [governo de Portugal], Cristóvão Soares, ao rei [D. Filipe III] solicitando 
ordens para que o escrivão Afonso de Barros reformasse a consulta aos seus atrasados, juntando cópia da 
sentença, porque na averiguação realizada pelo tribunal da Fazenda pertencia-lhe a propina paga pelos 
contratadores de Cabo Verde.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 73.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 137. 
 

 

138.  1638, Dezembro, 20, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jerónimo Cavalcanti de Albuquerque, ao rei [D. Filipe III] sobre a sua 
chegada à ilha de Santiago, o estado daquela praça, os postos militares, o que precisava para a sua defesa e 
fortificação, a falta de oficiais mecânicos, pedreiros, carpinteiros e ferreiros para reparar as muralhas e o 
conserto das corvetas; referindo a composição e as condições da companhia de infantaria da ilha, o 
despovoamento da vila da Praia pelas doenças e mortes dos moradores da vila, causadas pelas armadas dos 
enfermos e a necessidade de seu povoamento. 
Obs.: m. est.; anexo: carta e autos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 74.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 138. 
 

 

139.  1641, Janeiro, 9, [Santiago] 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jerónimo Cavalcanti de Albuquerque, ao rei [D. João IV] sobre ter 
cumprido as ordens para entregar as fazendas da caravela Nossa Senhora do Rosário, de que era mestre 
Manuel Nunes, ao contratador Gaspar da Costa e ao capitão Cosmo Correia, para provimento da folha de 
[pagamento] da Fazenda Real.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 1.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 139. 
 

 

140.  1641, Janeiro, 12, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, Jerónimo Cavalcanti de Albuquerque ao rei [D. João IV] remetendo os 
autos do processo de averiguação das culpas do [antigo provedor da Fazenda Real], João de Brito, em 
virtude das queixas que o antigo governador, Jorge de Castilho, fizera contra o dito provedor, acusando-o de 
ter cometidos muitos excessos no exercício da suas funções prejudicando a Fazenda Real.  
Obs.: m. est.; anexo: auto e termo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 3 e 2.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 140. 
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141.  1641, Janeiro, 12, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jerónimo Cavalcanti de Albuquerque, ao rei [D. João IV] pedindo 
socorro de munições e tábuas, a fim de fazer alguns reparos naquela praça, pedindo também alguns 
arcabuzes, uma vez que os soldados nativos não se tinham acostumado ao uso de mosquete; informando 
que havia feito reparos no forte real e nas casas das munições, havia fechado os baluartes de São Sebastião, 
do Reduto e de São Brás, porque estavam abertos e sem guardas, e constituíra mais três companhias na vila 
da Praia, para fazer face à ameaça estrangeira; realçando a urgência em receber o que pedia, tendo em 
conta a presença de uma armada inimiga na ilha de São Vicente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 4.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 141 
 

 

142.  [ant. 1641, Maio, 7] 
REQUERIMENTO do conselheiro e secretário de estado, Francisco de Lucena, ao rei [D. João IV] solicitando 
despacho para receber uma ordinária anual correspondente a dois escravos, tal como era pago aos 
secretários de Estado que o antecederam. 
Anexo: assento (traslado), consulta, alvará e requerimento.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 5, 6 e 16. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 142. 
 

 

143.  1641, Agosto, 23, Lisboa  
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, sobre requerimento de Bernardo Rodrigues Pereira, 
solicitando ordens a fim de seguir viagem para a ilha de Santiago a fim de ir buscar o gengibre que havia 
chegado à dita ilha numa nau das Índias [de Castela].  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 8.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 143. 
 

 

144.  1641, Setembro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, sobre representação do provedor e oficiais da Casa 
de Santa Maria de Cabo Verde, solicitando para receberem uma ordinária pelo contrato de Cabo Verde, por 
um período de seis anos, uma vez que a dita Casa estava com problemas financeiros, em virtude das 
despesas quem tinha com os doentes, e as casas das enfermarias estarem em ruínas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 9.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 144. 
 

 

145.  [ant. 1641, Setembro, 12] 
REQUERIMENTO do arrendatário dos frutos da ilha da Boavista, Duarte Dias de Lisboa, ao rei [D. João IV] 
solicitando licença para mandar dois navios franceses, de que eram mestres Jaques Solare e Jaques Boabim, 
às ilhas de Cabo Verde carregar couro, escravos e frutos da ilha da Boavista, que de ele donatário António 
Correia da Silva. 
Anexo: consultas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 10 e 11.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 145. 
 

 

146.  [ant. 1642] 
PROVISÃO (minuta) do rei [D. João IV] ordenando a construção de uma casa professa para os religiosos da 
Companhia de Jesus, na ilha de Santiago de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 87.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 146. 
 

 

147.  1642, Janeiro, 13, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jerónimo Cavalcanti de Albuquerque ao rei [D. João IV] sobre a 
correspondência que enviou e recebeu do Reino; informando que a nau que havia apetrechado para 
transportar gengibre para Lisboa não tinha saído do porto de Ribeira Grande, por motivos de avaria, e que o 
capitão Diogo Monteiro chegara em Dezembro de 1641, com uma avaria no mastro da proa da sua 
embarcação, impossibilitando-o de seguir viagem. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 12.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 147. 
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148.  1642, Janeiro, 16, Santiago 
RELAÇÃO (traslado) do que importava a folha de pagamento das ordinárias da ilha de Santiago de Cabo 
Verde e do que entregou o contratador Gaspar da Costa de 1 de Janeiro de 1637 a 1 de Dezembro de 1640. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 13.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 148. 
 

 

149.  1642, Janeiro, 18, Ribeira Grande 
CERTIDÃO passada pelo escrivão dos Contos e Almoxarifado da cidade da Ribeira Grande de Santiago, 
atestando o inventário feito aos bens do falecido almoxarife da ilha de Santiago, Pero Henrique. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 14.  
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 149. 
 

 

150.  1642, Janeiro, 22, Ribeira Grande 
AUTO sobre o navio Nossa Senhora do Pópulo e São João Baptista, de que era capitão D. Fernando de 
Cabreira e mestre João Varela, carregado com gengibre e couro que saiu de São Juan no Porto Rico para a 
ilha de Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 150. 
 

 

151.  1642, Outubro, 2, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do [Conselho da Fazenda] ao rei [D. João IV] sobre os mantimentos e mais coisas que 
António de Saldanha levou de Santiago para o Reino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 151. 
 

 

152.  1642, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre o envio de um navio a Cabo Verde para 
transportar uns quintais de gengibre pertencentes à Fazenda Real, que se encontravam depositados na ilha 
de Santiago vindos das Índias de Castela. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 152. 
 

 

153.  [post. 1642] 
REQUERIMENTO do capitão Belchior Moreira, solicitando que os papéis relativos aos seus serviços fossem 
remetidos ao Conselho Ultramarino.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 79. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 153. 
 

 

154.  [ant. 1643] 
ESCRITO remetendo uma ordem do [secretário do Conselho Ultramarino], Afonso de Barros Caminha, ao 
tanoeiro Francisco Gonçalves sobre o despacho dos seus papéis que tinham dado entrada há mais de três 
meses.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 2, doc. 82. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 154. 
 

 

155.  1643, Fevereiro, 22, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor de Cabo Verde, Pedro do Canto Pacheco, ao rei [D. João IV] sobre ter cumprido as ordens 
régias para fazer os autos de averiguações com testemunhas ao navio que foi à ilha de Santiago, a fim de 
transportar o gengibre proveniente de Porto Rico.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 155. 
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156.  1643, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Pedro do Canto Pacheco ao rei [D. João IV] 
sobre a devassa que tirou acerca da perda de uma quantidade de gengibre, informando do embarque de 
alguns quintais de gengibre em navios com destino ao Reino, inclusive num navio de que era mestre Manuel 
Francisco, morador na cidade do Porto; referindo dois requerimentos em que solicitava o pagamento dos 
seus ordenados em atraso, e mencionando uma quantia em dinheiro pertencente a D. José de Meneses, que 
havia sido remetido no navio que foi a Santiago buscar o gengibre. 
Obs.: m. est. 
Anexo: requerimentos, certidões e alvarás. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 21, 22 e 24. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 156. 
 

 

157.  [ant. 1643, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO do mestre de navio, Francisco Rodrigues Godinho, ao rei [D. João IV, solicitando o 
reembolso de uma quantia que gastou numa viagem que fez a Cabo Verde e o seu respectivo soldo, para 
buscar uns quintais de gengibre. 
Anexo: relação e requerimento.   
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 25 e 26. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 157. 
 

 

158.  1644, Janeiro, 7, Lisboa 
CARTA do [secretário do Conselho], Afonso de Barros Caminha, ao ouvidor da Alfândega, sobre a devassa 
para apurar os factos sobre os procedimentos do governador de Cabo Verde, João Serrão da Cunha, que 
vendeu uma nau com negros aos holandeses. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 27 e 28. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 158. 
 

 

159.  1644, Março, 3, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, determinando que o tesoureiro da Casa da Moeda, Felício Monteiro 
Pereira, preparasse os regimentos e ferros de cunhos da moeda para enviar a Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 159. 
 

 

160.  1644, Abril, 3, [Santiago] 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Serrão da Cunha, ao rei [D. João IV] sobre o capitão-mor e 
ouvidor de Cacheu, Luís de Magalhães ter soltado, ao fim de alguns dias de prisão num navio, o castelhano 
João Peres, fabricante de navios em Cacheu, acusado de se insurgir publicamente contra a aclamação de D. 
João IV, crime de lesa-majestade, obrigando o signatário a fazer auto de testemunhas para averiguação das 
culpas de João Peres, e a mandar prender e enviar para Santiago o dito capitão-mor. 
Obs.: m. est.  
Anexo: cartas e autos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 160. 
 

 

161.  1644 Abril, 4, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Serrão da Cunha, ao rei [D. João IV] sobre o gengibre que se 
entregou ao capitão do navio Nossa Senhora da Boa Viagem e Santo António, Manuel Pinheiro. 
Anexo: auto de diligência.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 161. 
 

 

162.  1644, Maio, 17, Lisboa 
CONSELHO (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre se aplicar o imposto da vintena nos 
frutos e fazenda das ilhas de Cabo Verde, tal como era praticado no Rio de Janeiro e na Bahia.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 162. 
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163.  1644, Junho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre as queixas do governador de Cabo Verde, 
João Serrão da Cunha, enunciadas nas cartas de 3 de Abril de 1644, onde referia o estado da praça de 
Cacheu, as desconfianças que tinha do capitão Luís de Magalhães comerciar com castelhanos e o socorro de 
que necessitava com urgência. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 82v-83. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 163. 
 

 

164.  1644, Julho, 20, Lisboa 
CARTA do Bispo de Santiago, [D. Lourenço Garro], ao rei [D. João IV] queixando-se que não recebia o seu 
ordenando há três anos, vivendo num estado de miséria, vendendo toda a prata do [paço episcopal] para se 
sustentar; informando da saída dos padres da Companhia de Jesus da ilha de Santiago, sugerindo que a 
Companhia retomasse a missão de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 164. 
 

 

165.  1644, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Ultramarino, ao rei [D. João IV] sobre as queixas do governador de Cabo Verde 
[João Serrão da Cunha], enunciadas em várias cartas, acusando o capitão de Cacheu, Luís de Magalhães de 
comerciar com os castelhanos com a cumplicidade de Fernão Lopes de Mesquita e de João Rodrigues da 
Costa, e imputando maus procedimentos ao ouvidor Pedro do Canto Pacheco. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 113-113v. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 165. 
 

 

166.  1644, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a representação dos cidadãos e homens 
nobres da ilha de Santiago, solicitando provisão a fim de poderem prestar contas ao provedor da Fazenda da 
ilha, tal como se fazia na Bahia, uma vez que os governadores de Cabo Verde obrigavam os solicitantes a 
servirem de almoxarife da Fazenda Real e irem ao Reino dar conta dos seus recebimentos.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 166. 
 

 

167.  1644, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre outra, [de 23 de Julho de 1644], acerca da 
nomeação de pessoas para o ofício de tabelião do judicial e notas da cidade de Ribeira Grande, na ilha de 
Santiago, sendo candidatos Pascoal da Costa e João Rodrigues Freire.  
Anexo: consulta e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 167. 
 

 

168.  [ant. 1644, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão Jerónimo de Sousa Santiago, ao rei [D. João IV] solicitando ser provido nos 
cargos de ouvidor e provedor da Fazenda Real da ilha de Santiago, em substituição de Pedro do Canto 
Pacheco. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 168. 
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169.  1645, Janeiro, 28, Lisboa 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Serrão da Cunha ao rei [D. João IV] sobre a substituição do 
capitão-mor de Cacheu, Luís Magalhães, que estava preso pelo crime de lesa-majestade e outros delitos; 
informando que tinha feito as diligências necessárias para que o capitão da ilha o Fogo, Diogo Serrão, fosse 
para Cacheu servir de capitão interino, mas chegara à ilha de Santiago o capitão Paulo Barradas da Silva 
com ordens régias para arrecadar na ilha de Santiago e na Guiné os depósitos e demais coisas pertencentes 
à Fazenda Real, e oferecera-se para ir a Guiné no lugar de Diogo Serrão, no entanto o signatário achava 
mais prudente esperar por Gonçalo Gamboa de Ayala, que estava nomeado para capitão-mor de Cacheu; 
dando conta da presença de navios ingleses e franceses no Rio Grande comprando escravos. 
Anexo: regimento, portaria, provisões e auto de resolução. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 169. 
 

 

170.  1645, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre as cartas do governador das ilhas de Cabo 
Verde, João Serrão da Cunha, e dos oficiais da câmara da Ribeira Grande, acerca do ouvidor das ilhas de 
Cabo Verde, Pedro do Canto Pacheco, fazer cobranças elevadas nos despachos dos inventários, pedindo 
valores que não eram praticados na ilha de Santiago.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 178v-179; anexo: certidão e consulta (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 38, 37 e 58. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 170. 
 

 

171.  1645, Abril, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a carta do governador de Cabo Verde, João 
Serrão da Cunha, acerca de navios ingleses e franceses que iam comerciar aos portos da Guiné e Cabo 
Verde.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 198v-199. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 171. 
 

 

172.  1645, Abril, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento de Valentim Fernandes Lucas, 
morador na cidade de Ribeira Grande, Santiago, solicitando provisão régia para desempenhar o ofício de juiz 
dos órfãos da cidade de Ribeira Grande, cargo que servia por provimento dos governadores de Cabo Verde, 
por morte do proprietário do ofício, sendo que o suplicante estava a servir nos cargos de ouvidor-geral, 
provedor da Fazenda Real, juiz ordinário e tinha já feito serviços como capitão da vila da Praia.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 172. 
 

 

173.  1645, Abril, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento do capitão Jorge de Araújo de 
[Mogueimas], proprietário do ofício de escrivão da Fazenda Real e feitoria de Santiago, solicitando licença 
para nomear, na sua ausência, pessoa apta para ocupar o cargo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 173. 
 

 

174.  1645, Maio, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento de Gracia Lopes, moradora na 
ilha de Santiago e viúva de Manuel Fernandes, proprietário dos ofícios de escrivão do almoxarifado de 
Santiago e de escrivão da câmara e dos órfãos da Ribeira Grande, solicitando que a propriedade do ofício de 
escrivão do almoxarifado, fosse concedido ao seu filho Luís e a propriedade do ofício de escrivão da câmara 
e dos órfãos fosse dado a quem casasse com a sua filha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 174. 
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175.  1645, Julho, 14, Ribeira Grande 
AUTO (traslado) do processo sobre o requerimento do chantre Rodrigo de Figueiredo, procurador do Bispo D. 
frei Lourenço Garro, solicitando o pagamento das ordinárias do Bispo, que estavam em atraso. 
Obs.: ver AHU_CU_024, Cx. 2, D. 111; assunto consultado a 16 de Outubro de 1645.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 175. 
 

 

176.  1645, Julho, 22, Lisboa, Santiago 
CARTA do almoxarife da Fazenda Real de Santiago, Bernardo Rodrigues Pereira ao [secretário do Conselho 
Ultramarino], Afonso de Barros Caminha, sobre uma causa cível de que era autor, na qualidade de 
almoxarife, que estava a correr pelo juízo da provedoria da cidade de Ribeira Grande, sendo a outra parte 
Domingos Rodrigues Vogado, morador nessa cidade; informando que havia recorrido da sentença do 
provedor da Fazenda Real para o tribunal do Conselho Ultramarino e que para tal estava a remeter a 
apelação da causa cível pelo mestre da caravela Nossa Senhora dos Remédios e São Mateus, Gonçalo 
Rodrigues Souto Maior. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 176. 
 

 

177.  1645, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento de Luís de Olivares, solicitando 
ser provido no ofício de tabelião do judicial da ilha de Santiago, que se encontrava vago por falecimento de 
Belchior Dias de Sá.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 177. 
 

 

178.  1645, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a carta do governador de Cabo 
Verde, João Serrão da Cunha, informando da chegada de algumas naus holandesas no porto da Ribeira 
Grande, com o intuito de saquear a cidade. 
Obs.: ver consulta de 25 de Agosto de 1645, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 228v-229. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 178. 
 

 

179.  1645, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a necessidade de se nomear um 
sargento-mor para a praça da ilha de Santiago, Cabo Verde.  
Obs.: ver consulta de 14 de Outubro de 1645, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 251v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 179. 
 

 

180.  1645, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre uma carta do provedor da Fazenda das ilhas 
de Cabo Verde, António de Barros, acerca de uma quantidade de pau brasilete que poderia ser enviado para 
Lisboa, pertencente a um navio castelhano que dera à costa na ilha de São Nicolau, no decurso da viagem 
entre as Índias de Castela e as Canárias, carregado de couros e pau brasilete, uma vez que os tripulantes 
tinham sido socorridos por dois navios portugueses que estavam a pescar nas imediações da ilha.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 264-264v; pau brasilete é uma espécie de pau-brasil.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 180. 
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181.  1645, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o embargo feito pelo Bispo, cabido da Sé e 
outros eclesiásticos, governador e mais ministros e oficiais, por conta dos seus ordenados em atraso, e lhes 
foi mandado restituir uma quantia em dinheiro, procedente dos direitos da nau Santa Teresa, que por eles 
foram repartidos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 266-266v; anexo: lista. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 181. 
 

 

182.  1645, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento do sargento-mor da ilha de 
Santiago, Bernardo Botelho, solicitando que se lhe declarasse o valor do ordenado que haveria de ter; [na 
mesma data solicitou também ajuda de custo para partir, por ser pobre e ter mulher e filhos]. 
Anexo: consulta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 52 e 53. 
AHU_CU_024, Cx. 2, D. 182. 
 

 

183.  1646, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre carta do assistente real, António de 
Sousa Macedo, a respeito das ações dos holandeses contra as possessões portuguesas, em particular nas 
ilhas de Cabo Verde. 
Anexo: carta (cópia) e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 183. 
 

 

184.  1646, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre Rodrigo de Miranda Henriques ter informado o 
rei e o secretário daquele conselho [Afonso de Barros Caminha] acerca das razões porque não aceitava a 
nomeação para governador das ilhas de Cabo Verde; o conselho recomendou a nomeação de outra pessoa 
para o cargo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 285v; anexo: escrito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 55; cx. 2, doc. 80. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 184. 
 

 

185.  [1646, Fevereiro, 14, Lisboa] 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a nomeação de uma pessoa para 
servir no cargo de governador de Cabo Verde, no lugar de Rodrigo Miranda Henriques que não aceitou o 
cargo, sendo candidatos Gonçalo de Barros da Silva, Roque de Barros Rego, Pero de Sousa de Castro, 
Martim Gonçalves da Camara, D. Sancho Manuel e Francisco Pereira da Silva. 
Obs.: ver consulta de 20 de Fevereiro de 1646, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 305-306v; 
anexo: consulta (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 185. 
 

 

186.  1646, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a nomeação de pessoas para servir 
nos cargos de ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real em Cabo Verde, sendo candidatos Manuel Pais de 
Aragão e Brás Ferreira Pinho. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 186. 
 

 

187.  1646, Abril, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre Frutuoso Carvalho, que solicitou receber a 
propriedade dos ofícios de tabelião do público judicial e notas das ilhas de Cabo Verde. 
Anexo: carta, consulta, consulta (reformada) e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 57 e 78; cx. 4, doc. 1.  
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 187. 
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188.  1646, Junho, 4, Lisboa 
DECRETO do rei D. João IV remetendo ao Conselho Ultramarino uma relação assinada pelo doutor 
Francisco de Carvalho, do Conselho da Fazenda Real, sobre o inglês que foi preso na ilha de [Santiago] de 
Cabo Verde, acusado de comercializar nas ilhas, sem autorização régia. 
Anexo: consulta (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 188. 
 

 

189.  1646, Outubro, 16, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre a consulta para nomeação de pessoas com competência 
e experiência para servir no governo de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 189. 
 

 

190.  1646, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre uma carta do Bispo de Cabo Verde, 
[D. Lourenço Garro], que servia de governador, acerca da necessidade de se nomear um governador para as 
ilhas de Cabo Verde. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 305-306v; 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 190. 
 

 

191.  1647, Fevereiro, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento do arcediago da Sé de Ribeira 
Grande, Fernando Gomes, solicitando provisão para que o almoxarife da ilha de Santiago lhe pagasse uma 
quantia em dinheiro relativa as suas ordinárias em atraso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 191.  
 

 

192.  1647, Março, 16, Santiago 
CARTA do provedor da Fazenda Real em Santiago, Manuel Pais de Aragão, ao rei [D. João IV] sobre o aviso 
do capitão-mor de Cacheu, [Gonçalo de Gamboa Ayala], solicitando socorro de quarenta homens, devido à 
presença de duas naus espanholas no Rio Gâmbia, advertindo sobre a necessidade de se nomear 
governador para as ilhas de Cabo Verde, e informando que o dito capitão-mor de Cacheu tinha enviado para 
Santiago três capuchinhos espanhóis que foram para os Rios da Guiné sem licença régia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 192. 
 

 

193.  1647, Março, 17, Santiago 
CARTA dos oficiais da câmara de Ribeira Grande, ao rei [D. João IV] sobre o desamparo espiritual da ilha de 
Santiago, devido à falta de religiosos, agravado pelo final da missão dos padres da Companhia de Jesus e 
pelo falecimento do Bispo [D. Lourenço Garro], solicitando o regresso dos Jesuítas à missão de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 193. 
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194.  1647, Março, 18, Santiago 
CARTA do vigário da vila da Praia da ilha de Santiago, Gaspar Vogado, ao rei [D. João IV] sobre os 
agradecimentos de Sua Majestade por ter feito o forte na ponta do porto daquela vila, e as ordens que 
recebera para fortificar a vila; dando conta que estava a construir um lanço de muro com várias peças de 
artilharia, um baluarte na entrada da vila com presidio para alojar os soldados e casas para servir de depósito 
de munições e pólvora, mas que precisava de uma provisão que lhe consignasse o auxílio de soldados e 
povo e verba para as obras; afirmando que queria oferecer cinquenta cavalos para as fronteiras do Reino, 
mas que precisava de navio que os levasse e que o poderia usar para ir buscar a artilharia dos holandeses 
que dera à costa na ilha da Boavista e que tanta falta fazia em Santiago; referindo que o capitão Paulo 
Barradas da Silva fizera cobrança naquela ilha e na Guiné, com muito zelo e até risco de vida, devendo 
obrigar-se o capitão [-mor de Cacheu], Gonçalo de Gamboa Ayala, a entregar-lhe o dinheiro dos depósitos. 
Obs.: ver consulta de 10 de Maio de 1647; anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 67 e 65. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 194. 
 

 

195.  1647, Março, 18, Santiago 
CARTA do capitão-mor da Ribeira Grande, Jorge de Araújo Mogueimas, ao rei [D. João IV] informando que 
fora eleito pela câmara para servir de capitão-mor, após a morte do Bispo D. Lourenço Garro, que também 
servia de governador; dando conta que dera conhecimento ao capitão-mor de Cacheu, [Gonçalo de Gamboa 
Ayala], e ao capitão da ilha do Fogo da fuga [para Castela] de Gonçalo de Barros da Silva, que estava provido 
para o cargo de governador de Cabo Verde; referindo da falta de serralheiros, artilheiros e de carpinteiros, os 
motivos pelos quais não iria enviar o socorro de cinquenta homens pedido pelo capitão-mor de Cacheu e os 
frades capuchinhos enviados pelo mesmo capitão à ilha de Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 195. 
 

 

196.  1647, Maio, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento de Filipe Pereira, solicitando a 
propriedade do ofício de escrivão da correição e da chancelaria da ilha de Santiago, vago devido ao 
falecimento de Francisco Lopes Monteiro, uma vez que contava com dez anos de serviço no presídio de 
Cacheu no posto de alferes, e nos cargos de escrivão da Fazenda, ouvidoria e feitoria de Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 196. 
 

 

197.  1647, Maio, 14, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre [poder ou não dar refrescos e 
mantimentos aos navios estrangeiros que passassem por Cabo Verde e acerca do socorro necessário àquela 
ilha e à praça de Cacheu]; o conselho analisou a carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, [Manuel Pais de 
Aragão, de 13 de Março de 1647], acerca da devassa tirada ao antigo governador de Cabo Verde, João 
Serrão da Cunha, e outra dos oficias da câmara de Ribeira Grande, sobre o socorro de cinquenta homens 
pedido pelo capitão-mor de Cacheu, Gonçalo de Gamboa Ayala, e sobre três capuchinhos que foram presos 
e enviados a ilha de Santiago, pelo dito capitão-mor de Cacheu.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 80; anexo: cartas, certidão e auto.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 80. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 197. 
 

 

198.  1647, Maio, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento do carcereiro Luís de Olivares, 
morador na ilha de Santiago de Cabo Verde, solicitando perdão por ter deixado fugir o preso António Pires 
Ribeiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 198. 
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199.  1647, Maio, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento do capitão da nau inglesa 
Paciência, Duarte Yemans, e do mestre da mesma, Silvestre Álvares Correia, presos na ilha de Santiago, 
solicitando ordens para que o governador de Cabo Verde, João Serrão da Cunha, ou os ministros a quem 
coubesse o caso, os mandassem para a Corte, com os autos do processo, a fim de serem ouvidos, soltos e 
restituídos da nau e fazenda, uma vez que o ouvidor-geral da ilha, António de Barros, os prendera afirmando 
que era proibido aos ingleses irem comerciar naquelas conquitas, quando o capítulo treze dos pazes 
celebradas entre Sua Majestade e o rei da Grã-Bretanha permitia aquele comércio, sendo uso e costume os 
ingleses irem buscar fazendas à ilha da Madeira para as vender ali e depois carregar os frutos da terra. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 199. 
 

 

200.  1647, Junho, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre as queixas contra o ex-ouvidor-geral das ilhas 
de Cabo Verde, Pedro do Canto Pacheco, que chegaram ao conhecimento do tribunal do Desembargo do 
Paço, as prisões que o dito-ouvidor mandara fazer, os requerimentos de Matias de Faria de Guimarães e da 
sua mulher. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 52-54v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 200. 
 

 

201.  1647, Junho, 17, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre caber ao Conselho Ultramarino 
passar tutorias para as conquistas, tal como passava o Desembargo do Paço; sendo chamado a pronunciar-
se o doutor João Delgado Figueira, convocado pelo desembargador do Paço, Tomé Pinheiro da Veiga, em 
virtude do decreto [de 13 de Abril de 1647], ordenar a formação de uma junta que apreciasse a memória do 
procurador da Fazenda, Tomé Pinheiro, acerca da jurisdição do Conselho Ultramarino no que tocava a 
matérias da Justiça, concretamente ao caso de nomeação de tutor para os filhos órfãos de Gaspar Gonçalves 
da ilha de Santiago, uma vez que o Desembargo do Paço passara uma provisão em 1644 a favor de 
Ambrósio Correia, e o Conselho Ultramarino passara outra, em 1646, a favor de Custódio Fernandes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 60-60v; anexo: decreto (traslado) e memórias.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 69 e 68.  
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 201. 
 

 

202.  1647, Setembro, 2, Lisboa  
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre os padres da Companhia de Jesus se 
escusarem a mandar religiosos para a missão de Cabo Verde e Guiné, apesar da falta de religiosos naquela 
região. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 79. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 202. 
 

 

203.  1647, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei João IV, sobre a carta do cabido da Sé de Ribeira Grande, na 
ilha de Santiago, de 10 de Agosto de 1647, acerca dos três frades capuchinhos espanhóis, que foram 
remetidos de Cacheu pelo capitão-mor Gonçalo de Gamboa Ayala, tendo ficado no Rio da Gâmbia e nos Rios 
da Guiné mais nove religiosos da mesma ordem, vindos de Sevilha para pregar na Serra Leoa e mais Rios da 
Guiné, sem terem licença régia; o conselho analisou ainda uma cópia de um capítulo da carta do dito capitão-
mor, de 25 de Fevereiro de 1647.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 94v-95; anexo: carta e carta (cópia de capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 77 e 75. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 203. 
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204.  [ant. 1648, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão Diogo Semedo Cardoso, morador na cidade de Ribeira Grande, ao rei [D. João 
IV] solicitando cópia dos alvarás referentes às mercês feitas para alguns moradores da ilha de Santiago, entre 
os quais Bernardo Botelho que recebeu mercê do ofício de feitor e recebedor da ilha de Santiago, e Miguel 
Maldonado que recebeu mercê do ofício de escrivão da chancelaria. 
Anexo: requerimentos e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 204. 
 

 

205.  1648, Novembro, 13 Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a nomeação de pessoas para servir no cargo 
de sargento-mor da ilha de Santiago, no lugar de Bernardo Botelho, que tinha partido para o Brasil pouco 
antes da sua chegada à ilha de Santiago, sendo candidatos Manuel Vargas, António Cabral e António 
Rodrigues da Serra. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 144v-145v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 205. 
 

 

206.  1648, Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre outras, de 4 de Junho e 14 de Dezembro de 
1647, acerca do provimento dos ofícios de contador, distribuidor e inquiridor da ilha de Santiago de Cabo 
Verde, [vago devido ao falecimento de Lopo de Almeida], requeridos por António Peres do Souto e Domingos 
Dias, a quem fora retirada a nomeação por ter recebido o ofício de alcaide do mar daquela ilha. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 100-100v. 
Anexo: consultas, consulta (minuta), requerimento e certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 3; cx. 3, doc. 73 e 79. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 206. 
 

 

207.  1649, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a carta dos oficiais da câmara da Ribeira 
Grande, acerca da necessidade de religiosos para dar assistência religiosa aos moradores da ilha de 
Santiago. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 156. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 207. 
 

 

208.  1649, Maio, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre uma carta do governador de Cabo Verde, 
Roque de Barros Rego, acerca da necessidade de se tirar a artilharia de algumas naus holandesas que 
tinham dado à costa na ilha de Boavista.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 162-162v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 208. 
 

 

209.  1649, Maio, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento do procurador-geral da 
Companhia de Jesus, solicitando que não fossem executadas as dívidas dos religiosos da Companhia que 
tinham abandonado a missão de Cabo Verde, e que as mesmas dívidas fossem quitadas com o valor das 
ordinárias que os religiosos ficaram sem receber.  
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 209. 
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210.  1649, Junho, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a nomeação de pessoas para o governo de 
Cabo Verde, por conta do falecimento do governador Roque de Barros Rego, sendo candidatos Gonçalo de 
Gamboa Ayala, Salvador de Melo da Silva e Luís de Paiva. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 166v-167. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 210. 
 

 

211.  1649, Agosto, 18, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei D. João IV ao governador de Cabo Verde, Gonçalo de Gamboa Ayala, 
ordenando que fossem cumpridas as ordens contidas nas provisões que determinavam que os direitos dos 
escravos dos Rios da Guiné fossem pagos em Cacheu, e que os escravos que se encontravam em Cabo 
Verde fossem pagos em Santiago.  
Anexo: provisão (cópia) e informação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 7-A. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 211.  
 

 

212.  1649, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre carta do vigário da vila da Praia da ilha de 
Santiago, Gaspar Vogado, acerca da quantidade de carne que enviou para a Bahia, e pedindo que se 
mandasse buscar os cavalos que ofereceu ao rei.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 195-195v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 212. 
 

 

213.  1649, Outubro, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, 
Manuel Pais de Aragão, acerca do falecimento do sargento-mor da ilha de Santiago, António Rodrigues da 
Serra, e da decisão do ouvidor-geral e dos vereadores de nomearem no posto Pedro de Barros, atendendo 
ao facto do governador de Cabo Verde, Roque de Barros Rego, já não o poder fazer por ter falecido.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 194v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 213.  
 

 

214.  1650, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento do cónego da Sé da Ribeira 
Grande, Álvaro Dias Santiago, solicitando alguma quantia em dinheiro por conta das suas ordinárias em 
atraso para poder retornar a ilha de Santiago, uma vez que se encontrava no Reino.  
Anexo: consulta.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 10 e 11. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 214.  
 

 

215.  1650, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a eleição de um novo Bispo para Cabo Verde, 
sendo candidatos o religioso da congregação de São Bento, frei Jorge de Carvalho, o religioso da ordem dos 
Cónegos Regulares de Santo Agostinho, D. Leonardo e o religioso da ordem de Santo Agostinho, frei João 
Marmeleiro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 245-245v.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 215. 
 

 

216.  1651, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a nomeação de um novo ouvidor-geral e 
[provedor da Fazenda] das ilhas de Cabo Verde, em virtude do fim do triénio de Manuel Pais de Aragão, 
sendo único candidato Gregório Ribeiro de Morais. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 279. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 216. 
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217.  1651, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento do novo ouvidor-geral e 
provedor da Fazenda das ilhas de Santiago de Cabo Verde, Gregório Ribeiro de Morais, solicitando ajuda de 
custo para se aprestar e a promessa de uma provedoria no Reino, tal como recebera o seu antecessor, 
Manuel Pais de Aragão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 217. 
 

 

218.  1651, Julho, 6, Ribeira Grande 
AUTO DE TESTEMUNHAS (traslado) feito por ordem do governador interino de Cabo Verde, Pedro Cardoso 
Semedo, sobre a presença de duas naus castelhanas, provenientes de Cartagena, no porto da Ribeira 
Grande, terem solicitado licença para entrar na cidade da Ribeira Grande. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 218.  
 

 

219.  1651, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a disposição de Jorge de Mesquita de Castelo 
Branco em aceitar o cargo de governador de Cabo Verde, para qual fora nomeado, [depois de se terem 
realizado três consultas para o mesmo fim, a 14 de Janeiro, 8 de Março e 20 de Junho de 1651, nas quais 
foram candidatos inicialmente Constantino Cadena, Cristóvão de Barros Rego e Inácio do Rego Barreto; 
tendo-se escusado Constantino Cadena, foi escolhido Miguel Ferraz Bravo, de entre os candidatos Manuel 
Pacheco de Melo, Diogo Lobo Pereira e Jorge Mesquita Castelo Branco, mas perante as suas exigências] foi 
nomeado Jorge Mesquita Castelo Branco.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 325 e 305v; anexo: consultas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 18 e 16. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 219.  
 

 

220.  1651, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento de Matias Quaresma, solicitando 
o cargo de feitor da Fazenda Real na ilha de Santiago, que estava vago, alegando que na viagem que fizera 
ao Reino fora roubado por piratas, mas queria retornar àquela ilha porque tinha experiência do negócio e 
comércio dela.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 220. 
 

 

221.  1651, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento do governador nomeado para a 
ilha de Cabo Verde, Jorge de Mesquita de Castelo Branco, solicitando [materiais, ferramentas e oficiais de 
vários ofícios] que eram indispensáveis à defesa das ilhas, bem como uma embarcação para passar à ilha de 
Santiago.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 327; anexo: requerimento (cópia).  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 221.  
 

 

222.  1651, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento do governador nomeado para a 
ilha de Cabo Verde, Jorge de Mesquita de Castelo Branco, solicitando ajuda de custo para se aprestar, tal 
como era concedido aos governadores das conquistas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 222. 
 

 

223.  1651, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento do governador nomeado para a 
ilha de Cabo Verde, Jorge de Mesquita de Castelo Branco, solicitando o hábito de Cristo para o seu filho 
Simão de Sousa Távora que iria para Cabo Verde em sua companhia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 223. 
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224.  1651, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o governador nomeado para a ilha de Cabo 
Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, propor para o cargo de sargento-mor daquelas ilhas, Manuel Dias 
Cotrim, alegando que o sujeito era competente e seria uma mais-valia para o reparo das fortificações da ilha, 
podendo o mesmo ser recompensado do baixo ordenado com a supressão do tempo de serviço que lhe 
faltava para tomar o hábito.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 340. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 224. 
 

 

225.  1651, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento do nomeado para sargento-mor 
das ilhas de Cabo Verde, Manuel Dias Cotrim, solicitando duas pagas adiantadas como ajuda de custo para 
se aprestar, uma vez que era pobre. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 225.  
 

 

226.  1651, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento do sargento-mor das ilhas de 
Cabo Verde e da capitania da fortaleza de Cambambe, no reino de Angola, Manuel Dias Cotrim, solicitando 
licença para renunciar à capitania de Cambambe em pessoa apta e suficiente, para com o lucro dela se poder 
sustentar em Cabo Verde.   
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 226.  
 

 

227.  1651, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre outras, [de 4 de Setembro e de 9 de Outubro 
de 1651], acerca das diligências para aprestar uma embarcação para levar o novo governador de Cabo 
Verde, Jorge de Mesquita de Castelo Branco, à ilha de Santiago, levando pólvora, artilheiros, mosquetes, 
arcabuzes, um boticários e botica, e da urgência dele seguir viagem devido às notícias das discórdias que 
existiam em Cabo Verde entre o governador eleito [Pedro Cardoso Semedo], o ouvidor e o sargento-mor.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 347, 345v-346 e 338v; anexo: consultas e carta e 
carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 29 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 227. 
 

 

228.  1651, Novembro, 10, Lisboa 
REGIMENTO (cópia) dado pelo rei D. João IV ao governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo 
Branco, com instruções para governar as ilhas de Cabo Verde e o seu distrito da Guiné, e entre outras 
atribuições fomentar a expansão da fé católica entre os gentios da Guiné, terminar as obras da Sé da cidade 
da Ribeira Grande, assegurar a defesa das ilhas e prover oficiais da Fazenda e da Justiça por morte ou 
suspensão dos detentores dos ditos cargos.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 29-A. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 228. 
 

 

229.  1652, Junho, 19, Lisboa 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre a 
presença do príncipe Rupert e do seu irmão Maurice nas ilhas de Santiago e Maio, após uma incursão pelo 
Rio Gâmbia, no decorrer de uma expedição durante a qual os dois irmãos tinham tomado algumas 
embarcações estrangeiras no Rio Gâmbia e na ilha do Maio.  
Obs.: o príncipe Rupert (1619-1682) era filho do príncipe alemão Frederico, durante uma campanha naval ao 
serviço da França, iniciou uma volta pelo atlântico em 1651, tendo estado na Mauritânia e no Rio Gâmbia.  
Anexo: memória, cartas (traslados), certidões.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 32.  
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 229.  
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230.  1652, Junho, 21, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre a 
chegada a Santiago de uma fragata de Cartagena, de que era mestre Francisco Gomes de Lisboa, com uma 
quantidade de prata para comprar escravos, e que o príncipe Maurice propusera ao signatário tomarem a 
fragata e repartirem entre si a fazenda dela; dando conta que uma fragata de Havana se encontrava no porto 
da Ribeira Grande com um carregamento de escravos comprados em Santiago. 
Anexo: carta (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 230. 
 

 

231.  1652, Junho, 22, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre a 
chegada a Santiago de uma fragata de Cartagena, de que era mestre Francisco Gomes de Lisboa, para 
comprar escravos, e da fragata ter de esperar a chegada de escravos de Cacheu, uma vez que já não havia 
escravos na ilha porque tinham sido vendidos a António de Afonso Neto, mestre de uma fragata de Havana. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 231. 
 

 

232.  1652, Junho, 24, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre a 
necessidade de fazer obras na cadeia da cidade da Ribeira Grande, por se encontrar em mau estado e haver 
perigo de fuga dos presos, remetendo uma relação sobre os ofícios da Guerra, da Justiça e da Fazenda, e 
um auto sobre a presença dos príncipes Rupert e Maurice ao Rio Gâmbia; informando que a falta de gado e o 
incêndio que destruiu muitas casas de mantimentos e algumas fazendas na ilha do Fogo originou um 
decréscimo dos dízimos das ilhas de Cabo Verde.  
Anexo: relação, auto e certidão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 232. 
 

 

233.  1652, Junho, 25, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco ao rei [D. João IV] sobre uma 
quantia em dinheiro pertencente ao Rosário, que a Câmara e os moradores da Ribeira Grande pretendiam 
dividir entre si; pedindo confirmação do posto de capitão da companhia de cavalaria para o seu filho Simão de 
Sousa Távora, que já vinha exercendo o dito cargo e informando sobre a presença do mercador Roberto 
Meles em Cabo Verde, na companhia dos príncipes Rupert e Maurice.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 233. 
 

 

234.  1652, Junho, 26, Santiago 
AUTO DE DEVASSA (traslado) feito por ordem do antigo governador interino de Cabo Verde, Pedro Semedo 
Cardoso, sobre a presença de navios castelhanos na ilha de Santiago, vindos de Cartagena, para comprar 
escravos, trazendo dinheiro, ouro e prata.  
Anexo: auto de devassa (traslado) e auto (traslado).  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 38, 44 e 22. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 234. 
 

 

235.  1652, Junho, 26, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre o sal da 
ilha do Maio que estava a ser vendido em Santiago, os forais da ilha de Santiago e algumas provisões que 
não tinham confirmação régia; remetendo uma certidão da folha de pagamento das ordinárias do clero e dos 
civis; informando que o cabido da Sé da Ribeira Grande ficava com os rendimentos das cadeiras que se 
encontravam vagas na Sé, incluindo a cadeira do adaião [deão]; referindo as casas que os religiosos da 
Companhia de Jesus ainda tinham na cidade da Ribeira Grande.  
Anexo: folhas de ordinárias.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 235. 
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236.  1652, Junho, 27, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre a prisão 
do mercador Vicente Gomes, que tinha chegado da ilha da Madeira numa caravela com vinhos e outras 
fazendas e feito um requerimento aos oficiais da Câmara da Ribeira Grande, com alguns comentários contra 
o signatário; referindo a chegada de uma caravela de que era mestre Martim Gonçalves Cardoso, que iria à 
ilha de São Miguel, e das exigências do dito mestre para levar um aviso a Sua Majestade. 
Anexo: auto, instrumento em pública forma e certidões.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 236. 
 

 

237.  1652, Junho, 30, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] informando que 
tinha mandado prender o almoxarife António de Sousa, depois de ter feito duas devassas para apurar a sua 
culpa na queima da casa forte de Cacheu e remetendo cópia das folhas dos livros de receita e despesas dos 
almoxarifes.  
Anexo: folhas de receita e despesa e devassa.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 237. 
 

 

238.  1652, Julho, 14, Santiago 
AUTO DE INVENTÁRIO (traslado) sobre as contas e fazendas da nau inglesa São João Baptista que foi 
tomada na ilha do Maio, por ordem do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 238. 
 

 

239.  1652, Julho, 15, Ribeira Grande 
AUTO DE DEVASSA (translado) feito por ordem do antigo governador interino de Cabo Verde, Pedro 
Semedo Cardoso, contra o provedor da Fazenda, Manuel Rodrigues, o [escrivão do almoxarifado de 
Santiago], Manuel Henriques, e outros oficiais régios pelo desvio das fazendas de uma nau de Sevilha que 
deu à costa na ilha de Santiago.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 239. 
 

 

240.  1652, Agosto,6, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre as 
irregularidades cometidas pelo capitão-mor de Cacheu, João Carneiro Fidalgo, que havia remetido para 
Santiago dois negros degredados, sendo um deles irmão de um rei dos Monpatas que estava sujeito ao rei da 
Mata, e dadas as circunstâncias o signatário recolheu o dito negro na sua casa; afirmando que o capitão-mor 
não lhe prestava contas do estado daquela praça, nem dos seus serviços, inclusivamente tinha notícias de 
que estava a ter más relações com os vizinhos negros; referindo que os oficiais da Câmara, da Fazenda e 
demais moradores da cidade da Ribeira Grande queixavam-se que o dito capitão-mor havia criado um novo 
tributo para aquisição de escravos de Cacheu, desrespeitando uma provisão régia.  
Anexo: cartas (traslado) e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 240. 
 

 

241.  1652, Agosto, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre a 
chegada de um navio inglês, proveniente de Londres, no porto da vila da Praia para comercializar e adquirir 
provisões para a viagem que estava a fazer para as Barbadas; remetendo relação de todos os navios 
estrangeiros que tinham ido à ilha de Santiago desde que ele era governador, bem como das fazendas que 
levavam. 
Anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 241. 
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242.  1652, Agosto, 9, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre as 
irregularidades cometidas pelo antigo sargento-mor da ilha de Santiago, Pedro de Barros e pelo escrivão do 
almoxarifado de Santiago, Manuel Henriques, uma vez que tinham aconselhando os mestres de dois navios 
castelhanos que chegaram à ilha de Santiago a não pagar o donativo que o dito governador havia pedido; 
informando que cinco navios que tinham ido a Santiago em 1651 não tinham pago o dito donativo devido à 
falta de zelo dos oficiais régios. 
Anexo: termo (traslado), certidões, cartas (traslado) e relação (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 242. 
 

 

243.  1652, Agosto, 9, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, ao rei [D. João IV] sobre o 
comportamento resoluto e escandaloso do cónego da [Sé da Ribeira Grande], clérigo negro, Tomé Vaz de 
Mascarenhas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 243. 
 

 

244.  1652, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a nomeação de um novo governador de Cabo 
Verde para o lugar de Jorge de Mesquita Castelo Branco, contra quem chegavam sucessivas queixas, sendo 
candidatos Diogo Freitas Mascarenhas, Manuel Velho, Pedro Cadena Corte Real, Manuel de Moura Rolim e 
Diogo Ferraz Branco.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 23v-24; anexo: carta régia (cópia).  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 244. 
 

 

245.  1652, Outubro, 9, Ribeira Grande  
AUTO (traslado) feito por ordem do governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, sobre um 
maço de cartas enviado de Lisboa para Frutuoso de Abreu.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 245. 
 

 

246.  1652, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre requerimento que D. Brites de Sousa, irmã do 
governador de Cabo Verde, Jorge de Mesquita Castelo Branco, fez em nome do irmão, solicitando para que 
ele ser ouvido e que fosse feita justiça sobre as alegadas queixas que recaíam sobre ele, e que estavam na 
origem da sua destituição do cargo de governador de Cabo Verde.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 26v-25; anexo: cartas e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 3, D. 246. 
 

 

247.  1653, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do governador nomeado para 
Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, solicitando uma ajuda de custo para preparar sua viagem, à semelhança 
da que fora concedida ao seu antecessor, Jorge de Mesquita de Castelo Branco. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 247. 
 

 

248.  1653, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do mercador francês, assistente 
em Lisboa, Elias Forte, solicitando licença para fazer viagem a Cabo Verde, com escala na ilha da Madeira, 
com um navio de mercadorias para vender, pagando os direitos habituais à Fazenda Real.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 248. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 47 / 389 
 

249.  [post. 1653, Fevereiro, 18, Lisboa] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços de Manuel de Vargas Sirne, de 1640 a 1653, 
como soldado, alferes, capitão e sargento-mor, nas guerras de Restauração no Minho, em Cabo Verde, para 
onde passou com o governador Roque de Barros Rego, e no Brasil, nomeadamente no presídio da Bahia.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 249. 
 

 

250.  1653, Março, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento dos oficiais da câmara da Ilha de 
Santiago de Cabo Verde, pedindo que fossem enviados para aquela ilha religiosos da Companhia [de Jesus] 
ou outros religiosos em seu lugar, para a propagação da fé e o ensino da doutrina. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 250. 
 

 

251.  1653, Junho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do sargento-mor da Ilha de 
[Santiago] de Cabo Verde, Pedro de Barros, solicitando licença para, com sua família, sair da dita ilha para o 
Reino ou para outra conquista.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 251. 
 

 

252.  1653, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outra, [de 19 de Março de 1653], acerca do 
requerimento dos oficiais da câmara da Ilha de [Santiago] de Cabo Verde, solicitando que a provisão 
concedida aos juízes vereadores, para que no ano em que servissem na câmara não pudessem ser presos, 
nem destituídos pelos governadores e ouvidores, fosse alargada a todos os outros oficiais da câmara. 
Anexo: consulta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 6 e 3. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 252.  
 

 

253.  1653, Julho, 17, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João IV ordenando aos governadores e ouvidores gerais de Cabo Verde, que 
enquanto exercessem os seus cargos, não podiam tirar certidões, nem fazer autos e processos em sua 
abonação, salvo quando fossem para a sua defesa ou de utilidade para a Fazenda Real. 
Obs.: assinada pelo secretário do Conselho Ultramarino, Joaquim Miguel Lopes do Lavre (1748-1801) Nº 36. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 6-A. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 253. 
 

 

254.  1653, Julho, 19, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João IV ordenando aos governadores das ilhas de Cabo Verde que não se 
intrometessem nas matérias da Fazenda Real, deixando o exercício dos ofícios ao provedor e oficiais 
conforme as suas cartas e regimentos. 
Obs.: assinada pelo secretário do Conselho Ultramarino, Joaquim Miguel Lopes do Lavre (1748-1801) Nº 37. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 6-B. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 254. 
 

 

255.  1653, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as culpas do governador de Cabo Verde, Jorge 
de Mesquita de Castelo Branco, tendo em conta as informações feitas pelo desembargador, João Carneiro de 
Morais, e pelo [conselheiro do Conselho Ultramarino] Diogo Lobo Pereira.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 62; anexo: informação (cópia) e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 255. 
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256.  1653, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre se ordenar ao Conselho da Fazenda para 
cobrar do piloto da caravela Nossa Senhora da Nazaré, Pero Neto, vizinho do Mondego, que chegou de Cabo 
Verde, as patacas do Rosário provenientes da sumaca holandesa Lua Crescente, que trouxera para entregar 
ao Conselho. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 70; anexo: auto (traslado).  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 8; cx. 4, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 256. 
 

 

257.  1653, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do prior do convento de Tomar e 
geral da Ordem de Cristo, solicitando, que os religiosos que se mandassem à Ilha de Santiago de Cabo Verde 
e às conquistas do Reino, para ensinar a gramática e a doutrina cristã em forma de seminário ou colégio, 
fossem da sua Ordem. 
Obs.: m. est.; anexo: breve (traslado de capítulos) (cópia) e traslado do título do definitório.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 257. 
 

 

258.  1653, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a conveniência dos capuchos que não fossem 
franceses, italianos ou de nação sujeita a Castela puderem ser considerados capazes e hábeis para ir a todas 
as conquistas portuguesas, uma vez que os [capuchinhos] barbados franceses e italianos tinham sido 
encarregues da cristianização das Ilhas de Cabo Verde, em virtude dos religiosos da Companhia de Jesus 
não se disporem a ir mais a esta missão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 72v; anexo: decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 10 e 8. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 258. 
 

 

259.  1653, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de ouvidor e provedor da Fazenda 
Real para as ilhas de Cabo Verde, sendo opositores João Homem de Meneses e Francisco da Cunha.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 73 e 50; anexo: consulta e acórdão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 259. 
 

 

260.  1653, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do ex-governador das ilhas de 
Cabo Verde, Jorge de Mesquita de Castelo Branco, preso na cadeia de Lisboa, solicitando a nomeação de 
um julgado íntegro que inquirisse algumas testemunhas ad perpetuam rei memoriam, para o bem de sua 
justiça. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 260. 
 

 

261.  1654, Janeiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
escrivão de almotaçaria da cidade de Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo Verde, vago por 
falecimento de Custódio Fernandes Mascarenhas, sendo único opositor o filho, João Fernandes 
Mascarenhas, que requereu a propriedade deste ofício.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 80v-81. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 261. 
 

 

262.  1654, Janeiro, 16, Santiago 
CARTA [do governador] de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, a Manuel de Oliveira, sobre a falta de 
informações e ordens régias relativas a impostos e à desobediência do capitão de Cacheu, João Carreiro 
Fidalgo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 262. 
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263.  1654, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do ouvidor e provedor da 
Fazenda Real nomeado para Cabo Verde, João Homem de Meneses, solicitando ajuda de custo para o seu 
embarque, à semelhança do que fora concedido ao seu antecessor, Gregório Ribeiro de Morais. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 263. 
 

 

264.  1654, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre uma carta do capitão holandês do navio 
Roterdão Nova, Barent Holachu ao cônsul dos holandeses acerca de, na sua viagem à Índia, ter feito aguada 
na ilha de Santiago de Cabo Verde, onde teve boa recepção do governador [Pedro Ferraz Barreto] e mais 
oficiais; o Conselho considerou o comportamento do governador uma matéria de estado e referiu a 
problemática em torno dos perigos que o sal da ilha do Maio poderia causar ao de Setúbal. 
Obs.: doc. em holandês com tradução; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 99v-100; anexo: 
carta selada e carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 264. 
 

 

265.  1654, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do sargento-mor da ilha de 
[Santiago] de Cabo Verde, Manuel Dias Cotrim, solicitando atribuição de um soldo compatível com o exercício 
do cargo, bem como aos seus ajudantes. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 265. 
 

 

266.  1654, Maio, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
meirinho da Serra da ilha de [Santiago] de Cabo Verde, sendo opositor o alferes Manuel Barbosa de Almada, 
natural da ilha, que solicitou a propriedade deste ofício, e Diogo Serrão de Bulhões, natural do Reino, 
proposto pelo governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, visto ter sido tirado do mesmo ofício pelo 
anterior governador por não ter confirmação régia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 100.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 266. 
 

 

267.  1654, Maio, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para os ofícios de 
alcaide e carcereiro da ilha de Santiago de Cabo Verde, sendo opositor António Pereira, que estava servindo 
o mesmo ofício, com boa informação do governador Pedro Ferraz Barreto, e Diogo Serrão de Bulhões, 
morador naquela ilha, que requereu a propriedade deste ofício.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 100-100v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 267. 
 

 

268.  1654, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do proprietário dos ofícios de 
escrivão da câmara e dos órfãos, Francisco de Sequeira, morador na ilha de Santiago de Cabo Verde, 
solicitando licença para nomear serventuário para o ofício de escrivão dos Órfãos, pessoa capaz que servisse 
o dito ofício quando ele estivesse ocupado no de escrivão da câmara, em virtude de ser incompatível para 
uma única pessoa servir nos dois ofícios ao mesmo tempo.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 101v-102. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 268. 
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269.  1654, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as cartas do governador de S. Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, e dos oficiais da câmara da ilha de Santiago de Cabo Verde, questionando se, de acordo 
com a nova lei, haveriam de marcar as patacas do rosário e o valor por que haviam de circular, bem como o 
dos tostões velhos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 103v-104v; anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 269. 
 

 

270.  1654, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento de Jorge de Mesquita de Castelo 
Branco, preso na cadeia da Corte, solicitando que se remetesse ao juiz dos cavaleiros todos os papéis 
tocantes ao seu procedimento no governo de Cabo Verde, por culpas que lhe imputavam os oficiais da 
câmara. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 270. 
 

 

271.  1654, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o envio de cunhos para as ilhas de Cabo Verde 
e São Tomé para se marcarem as patacas nelas existentes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 117; anexo: escrito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 271. 
 

 

272.  1654, Novembro, 16, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de estado] Pedro Vieira da Silva ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde de 
Odemira [D. Francisco de Faro e Noronha], remetendo para se consultar as cartas de Duarte Nunes da Costa 
e do seu filho, Jerónimo Nunes da Costa, relativas ao comércio da África, nomeadamente entre a Guiné e 
Cabo Verde, e a escala por São Tomé, donde traziam açúcares com prejuízo do seu preço no Reino.  
Anexo: cartas (cópias de capítulos). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 272. 
 

 

273.  1655, Abril, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do governador de Cabo Verde, 
Pedro Ferraz Barreto, solicitando que o ofício de guarda-mor da alfândega da cidade da Ribeira Grande da 
ilha de Santiago fosse, doravante, provido num sargento-mor, o que conferiria maior autoridade e respeito ao 
cargo.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 162v-163. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 273. 
 

 

274.  1655, Abril, 24, [Santiago] 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. João IV] sobre a falta de folha para 
pagamento do clero e oficiais, os descaminhos da Fazenda Real e os benefícios que conferiam ao cabido; 
queixando-se dos procedimentos do cabido na vila da Praia e da falta de informações de Cacheu. 
Anexo: carta (2ª via) com acrescentos, de 1655, Junho, 24. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 274. 
 

 

275.  1655, Junho, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento de réplica de Francisco Tavares 
da Fonseca, solicitando que a sua nomeação para almoxarife da ilha de Santiago, com a jurisdição de feitor, 
fosse por seis anos, com o ordenado que escolhesse. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 173v; anexo: consulta.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 275. 
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276.  1655, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a residência que se tirara a Pedro Semedo 
Cardoso do tempo em que serviu de governador de Cabo Verde. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 178v; anexo: parecer e parecer (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 276. 
 

 

277.  1655, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento de Manuel Barbosa Aranha, 
morador na ilha de Santiago, solicitando provisão para ser embargada a fazenda do governador de Cabo 
Verde, Pedro Ferraz Barreto, pelo valor de sete escravos que lhe morreram, por maus tratos, na caravela do 
capitão Custódio Luís. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 277.  
 

 

278.  1655, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a intromissão do Desembargo do Paço na 
jurisdição do Conselho, na causa porque estava preso em Cabo Verde, o ex-capitão de Cacheu, João 
Carreiro Fidalgo, que fez requerimento solicitando certidão da ordem de desembargo da sua fazenda. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 198; anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 278. 
 

 

279.  1656, Maio, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre nomear-se um corregedor da Corte do Crime 
para sentenciar a residência que se tirou ao licenciado Manuel Pais de Aragão, ouvidor que foi de Cabo 
Verde.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 228v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 279. 
 

 

280.  1656, Junho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as cartas do governador de Cabo Verde, Pedro 
Ferraz Barreto, do ouvidor João Homem de Meneses, do sargento-mor Manuel Dias Cotrim, e dos oficiais da 
câmara da ilha do Fogo, acerca da entrada e saque que uma nau holandesa fez na ilha do Fogo, guiada por 
portugueses práticos, e os danos que praticaram; nas cartas solicitava-se pessoa prática na guerra para 
treino dos moradores, casais para povoamento incluindo degredados, passagem na ilha de três em três 
meses dos navios de Cabo Verde, armas, munições, pólvora, petrechos, ornamentos e sinos para as igrejas, 
além de ajuda de custo para a reconstrução da cadeia e casa da Câmara, defesa e reanimação do comércio.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 231v-232v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 280. 
 

 

281.  1656, Junho, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as dúvidas e controvérsias que existem entre o 
governador de Cabo Verde, o capitão de Cacheu e os moradores de uma e outra parte, relativamente ao 
provimento de mantimentos, aos produtos e rendimentos do comércio, pondo em causa as competências 
jurídico-administrativas, particularmente, a escolha do local para cabeça deste governo e a conveniência dos 
novos governadores assistirem duas vezes na capitania de Cacheu durante o seu triénio. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 233. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 281. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 52 / 389 
 

282.  1656, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as queixas e acusações mútuas que fazem o 
governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, e o sargento-mor, Manuel Dias Cotrim, resultando na 
suspensão e prisão deste pelo governador e na nomeação de outra pessoa para o seu ofício. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 235; anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 282. 
 

 

283.  1656, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre se remeter ao [desembargador], doutor António 
Pereira de Sousa, os papéis relativos às queixas mútuas entre o governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz 
Barreto, e o ex-capitão-mor de Cacheu, João Carreiro Fidalgo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 235-235v, 192-193, 167 e 106-106v; 
AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 229-230; anexo lista, consultas, decreto, cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 41, 26 e 32. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 283. 
 

 

284.  1656, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre se ordenar ao Desembargo do Paço para 
consultar a nomeação de um sindicante para ir a Cabo Verde tirar residência do governador Pedro Ferraz 
Barreto, pelo aumento das queixas contra ele, como faziam de novo os novos oficiais da câmara.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 240v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 284. 
 

 

285.  1656, Julho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a conveniência de haver vias de sucessão no 
governo de Cabo Verde no caso de ali falecer algum governador, tendo em conta a carta do governador de 
Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, propondo a aprovação da nomeação do ouvidor e oficiais da câmara na 
justiça e do sargento-mor na guerra como seus sucessores, por não existir nas ilhas alguém que o 
sucedesse.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 241 e Cod. 14, fl. 289; cópias de carta e consulta de 
1611 e 1612 sobre vias de sucessão nas conquistas; anexo: consulta, consulta (cópia) e carta (cópia).  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 285. 
 

 

286.  1656, Setembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de Cabo Verde, Pedro 
Ferraz Barreto, queixando-se dos procedimentos do ouvidor João Homem de Meneses; o conselho sugeriu 
ordenar ao Desembargo do Paço que enviasse sucessor ao ouvidor, tirando lá a residência a ambos, pelas 
queixas que o ouvidor e oficiais da câmara também fazem do governador. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 250v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 286. 
 

 

287.  1656, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do ouvidor e provedor da 
Fazenda Real de Cabo Verde, licenciado João Homem de Meneses, solicitando se nomeie um juiz para o 
agravo regimental que se tirou do governador Pedro Ferraz Barreto, por este lhe não aceitar agravo da ordem 
de despejo das casas da feitoria. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 251-251v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 287. 
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288.  1656, Setembro, 18, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do desembargador, doutor 
António Pereira de Sousa, pedindo escusa em ser juiz da causa que opunha o governador de Cabo Verde, 
Pedro Ferraz Barreto, e o capitão e feitor que foi da praça de Cacheu, João Carreiro Fidalgo, por ambos 
serem cavaleiros professos da Ordem de Cristo contra quem não podiam exercer os juízes leigos, solicitando 
que, para seu lugar, fosse nomeado um outro juiz. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 251; anexo: carta, parecer e alvará de lei. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 288. 
 

 

289.  1656, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento do capitão de infantaria, Luís de 
Santa Maria, natural e morador na ilha de Santiago de Cabo Verde e cidadão da cidade da Ribeira Grande, 
solicitando, pelos serviços prestados, mercê do provimento do cargo de capitão da companhia de cavalos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 6. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 289. 
 

 

290.  1656, Outubro, 1, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. João IV] sobre o estado da ilha de 
Santiago e costa da Guiné e seis fragatas holandesas corsárias que cercaram a ilha de Santiago fazendo 
presas; mandando aviso a todas as embarcações da presença holandesa que, mancomunados com os 
castelhanos, infestavam os mares das conquistas; relatando os procedimentos do antigo capitão-mor de 
Cacheu, João Carreiro Fidalgo, no comércio que se fazia na costa da Guiné, da sua relação com os 
holandeses e castelhanos o que prejudicava a Fazenda Real; informando da sua sucessão pelo tempo de 
serviço prestado e solicitando o envio de um sindicante para lhe tirar residência bem como a do antigo 
governador, Jorge de Mesquita [de Castelo Branco] e do ouvidor, João Homem de Meneses.  
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 48 e 49. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 290. 
 

 

291.  1656, Outubro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de João Ferrão de Castelo 
Branco, solicitando nomeação para o lugar de governador de Cabo Verde, pelos serviços que prestou no 
Reino e no Brasil, e porque o nomeado para este lugar, Francisco de Figueiroa, servia de mestre de campo 
de um terço em Pernambuco.  
Obs: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
12-12v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 291. 
 

 

292.  1657, Janeiro, 9, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre como mandou 
socorrer a ilha do Fogo; informando do embargo que fez à fazenda do ex-capitão de Cacheu, João Carreiro 
Fidalgo, da causa do falecimento do ouvidor e provedor da Fazenda Real, João Homem de Meneses, de 
quem proveu no seu lugar, e do inventário que mandou fazer aos bens do falecido ouvidor. 
Anexo: relação e inventário. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 52 e 51. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 292. 
 

 

293.  1657, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do capitão do navio Liberdade, 
Guilherme de Burches, cidadão inglês, solicitando licença para comerciar em Cabo Verde e dispensa, para 
que sem embargos, pudesse dali carregar animais e outros géneros para os Barbados. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
39v; anexo: provisão (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 293. 
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294.  1657, Abril, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento de António da Fonseca de 
Ornelas, nomeado capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, solicitando ajuda de custo com adiantamento de 
três pagas do seu soldo, à semelhança do que se concedeu a Martim Correia Vasqueanes, que foi por 
sargento-mor do Rio de Janeiro.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
60v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 294. 
 

 

295.  1657, Maio, 4, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei D. 
Afonso VI, regozijando-se com o envio dos religiosos da Ordem de São Francisco, chamados da Piedade, e 
informando do local onde ficaram instalados e das esmolas que se tributaram para o seu sustento enquanto 
não se consignavam suas ordinárias; enviaram acto de aclamação da D. Afonso VI. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 57. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 295. 
 

 

296.  1657, Maio, 7, Cabo Verde 
CARTA do ouvidor e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, capitão Belchior Teixeira Cabral, ao rei [D. 
Afonso VI] solicitando provisão para que o almoxarife [António Peres de Souto] lhe pagasse um dos 
ordenados de ouvidor ou provedor da Fazenda Real. 
Anexo: provisões (traslados). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 296. 
 

 

297.  1657, Maio, 8, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre os actos cerimoniais 
realizados por morte do rei [D. João IV] e levantamento de [D. Afonso VI].  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 297. 
 

 

298.  1657, Maio, 8, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre o dinheiro e fazenda 
mal adquiridos que se achou no inventário dos bens do falecido ouvidor e provedor da Fazenda Real, João 
Homem de Meneses; avisando dos roubos que se faziam à Fazenda Real e às alfândegas da ilha; insistindo 
sobre os procedimentos do antigo capitão de Cacheu, João Carreiro Fidalgo, do embargo que fez aos seus 
bens bem como do perigo que representava para a ilha de Santiago, o comércio que se fazia em Cacheu com 
os castelhanos. 
Anexo: inventário. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 298. 
 

 

299.  1657, Maio, 8, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre já ter soltado e posto 
no exercício do cargo o sargento-mor [da ilha de Santiago], Manuel Dias Cotrim. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 299. 
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300.  1657, Maio, 9, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre o saque que os 
holandeses fizeram na ilha do Fogo e socorro que se deu; informando que dois vigários da mesma ilha, 
Sebastião Fernandes e Tomás Fernandes, venderam cavalos aos ingleses e se amotinaram contra o capitão-
mor e oficiais da câmara por estes se oporem à venda, por ser proibida, conforme a bula da sé e do concílio 
tridentino, e queixando-se do cónego Manuel Gonçalves Tinoco, que foi como visitador à ilha do Fogo a 
buscar os ditos vigários. 
Anexo: carta (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 300. 
 

 

301.  1657, Maio, 9, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre a chegada dos oito 
padres capuchos da Piedade às ilhas de Cabo Verde; as dissensões entre os membros do cabido pela 
ausência, desde há muitos anos, de um Bispo; da conveniência de se enviar um homem eclesiástico, de 
letras e virtude do Reino, para o governo do cabido [da sé de Santiago].  
Anexo: carta (2ª via), relação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 64 e 65. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 301. 
 

 

302.  1657, Maio, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a consulta do Conselho da Fazenda e do 
decreto acerca do dinheiro que houver em Cabo Verde se pagar a António da Fonseca Mesa das coisas que 
entregar ao capitão [e sargento-mor da ilha do Fogo], António da Fonseca de Ornelas, nomeado para tratar 
da fortificação da dita ilha.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
63-63v; anexo: consulta (cópia), decreto, cartas régias (cópias), provisão (cópia) e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 66 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 302. 
 

 

303.  1657, Maio, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do governador de Cabo 
Verde, Pedro Ferraz Barreto, solicitando licença para regressar ao Reino, entregando o governo das ilhas à 
câmara e ao sargento-mor [da ilha de Santiago], e trazendo cavalos para as fronteiras. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
64-64v e 12-12v; a consulta anexa, de 16 de Outubro de 1656, sobre requerimento de João Ferrão de Castelo 
Branco, foi reformada a 10 de Março de 1657; anexo: requerimento e consulta (reformada). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 67 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 303. 
 

 

304.  1657, Maio, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento de António da Fonseca Mesa, 
solicitando autorização para a fragata inglesa Amizade, de que era mestre Barnabé Oldem, fosse a Cabo 
Verde levar mercadorias e materiais para a fortificação da ilha do Fogo, trazendo no retorno cavalos para o 
Reino, e ordens para que o governador das ilhas lhe desse ajuda e apoio. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
64; anexo: decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 304. 
 

 

305.  1657, Maio, 31, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto ao rei [D. Afonso VI] sobre o envio do traslado 
da devassa feita ao furto do saco de patacas pertencentes ao falecido ouvidor e provedor da Fazenda Real 
das ilhas de Cabo Verde, licenciado João Homem de Meneses, e do pronunciamento e prisão de João 
Gomes do Couto e da escrava negra, Madalena; avisando da morte na prisão de João Gomes do Couto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 69.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 305. 
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306.  1657, Junho, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento de António da Fonseca de 
Ornelas, que ia por capitão e sargento-mor da ilha do Fogo para tratar da fortificação da ilha, solicitando que 
os seus ordenados fossem pagos pela ilha de Santiago de Cabo Verde, visto não haver rendimentos na ilha 
do Fogo. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
66.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 306. 
 

 

307.  1657, Junho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do cabido da sé da Ribeira Grande 
da ilha de Santiago de Cabo Verde, acerca das exéquias que se fizeram por falecimento do rei [D. João IV] 
solicitando o envio de alguns ornamentos que já não servissem na capela real, bem como o pagamento dos 
ordenados em atraso. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 
270v; anexo: certidão e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 71 e 58. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 307. 
 

 

308.  1657, Junho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta dos oficiais da câmara da ilha do 
Fogo solicitando o envio de alguns ornamentos da capela real, para a igreja matriz e demais igrejas daquela 
ilha, bem como alguma artilharia e condestáveis. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 
271; anexo decreto e escrito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 308. 
 

 

309.  1657, Junho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do governador de Cabo Verde, 
Pedro Ferraz Barreto, acerca da morte do ouvidor e provedor da Fazenda, João Homem de Meneses, da 
pertinência em submeter a um tribunal do Reino a devassa feita a João Gomes do Couto por suspeita de ter 
roubado ao falecido ouvidor um saco com oitocentas patacas do rosário, da conveniência em nomear no 
cargo de ouvidor e provedor das ilhas de Cabo Verde o capitão Belchior Teixeira Cabral; sobre o parecer do 
corregedor da Corte do Crime, doutor Francisco Monteiro Monterroso, que expunha que a sentença a ser 
pronunciada tanto a João Gomes do Couto como à antiga escrava do falecido ouvidor fosse feita em Cabo 
Verde, na ilha de Santiago, pelo ouvidor substituto, havendo recurso para a Corte. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 
271v-272; anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 82, 89 e 56. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 309. 
 

 

310.  1657, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta dos oficiais da câmara da vila de 
São Filipe, ilha do Fogo, acerca do comércio que fizeram com um capitão inglês, chamado David, que de 
Santiago foi àquela ilha donde levaram cavalos em troca de sinos e materiais para o conserto das igrejas, no 
que resultou o governador, Pedro Ferraz Barreto, mandar prender o vigário Sebastião Fernandes por este ter 
vendido os cavalos ao inglês, e sobre o requerimento do dito vigário solicitando o regresso à sua corporação, 
que não fosse tirado dela sem justa causa, e pedindo perdão pelo ato praticado. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 
272v-273; anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 72, 54, 86 e 92. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 310. 
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311.  1657, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do [antigo capitão-mor de 
Cacheu], João Carreiro Fidalgo, solicitando autorização para que o mestre do navio Nossa Senhora do 
Rosário e Santo António, Manuel Fernandes Rei, lhe entregasse os setecentos e trinta e quatro mil e 
oitocentos réis que lhe tinham sido confiscados [na ilha de Santiago], Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 73. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
70.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 311. 
 

 

312.  1657, Agosto, 4, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. 
Afonso VI] sobre o falecimento do capitão-mor de Cacheu, Manuel dos Passos de Figueiroa, e as dissensões 
entre Manuel Rodrigues Salgado, nomeado no testamento do defunto para o exercício do cargo, e o vigário, 
doutor Gaspar Vogado, também pretendente ao lugar, e como o governador Pedro Ferraz Barreto mandou 
para aquela capitania o sargento-mor da ilha de Santiago, Manuel Dias Cotrim, solicitando a confirmação 
deste no cargo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 312. 
 

 

313.  1657, Agosto, 6, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre a ausência de 
notícias acerca de um sucessor, solicitando a submissão do cabido da sé de Santiago de Cabo Verde à 
jurisdição real e, em particular, do cónego Manuel Gonçalves [Tinoco]. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: provisão (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 313. 
 

 

314.  1657, Agosto, 8, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre a chegada à ilha [de 
Santiago] do capitão e sargento-mor, António da Fonseca de Ornelas, nomeado para a ilha do Fogo com a 
obrigação de a fortificar e torná-la defensável, e de como o encarregou da proposição de alguns capitães da 
mesma ilha para o ajudarem na obra da fortificação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 79.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 314. 
 

 

315.  1657, Agosto, 8, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, ao rei [D. Afonso VI] sobre Barnabé Oldem, 
inglês, mestre da fragata Amizade, ter-lhe dado uma carta com ordens para ajudar António da Fonseca Mesa 
para na compra dos cavalos em Cabo Verde; indo à ilha do Fogo deixar o capitão e sargento-mor, António da 
Fonseca de Ornelas, e os materiais que se enviaram para esta ilha, mandando também o ouvidor para lhe dar 
ajuda face às resistências dos clérigos, da câmara e do capitão da ilha, podendo também adquirir cavalos na 
ilha do Maio.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 80. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 315. 
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316.  1657, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do governador de Cabo Verde, 
Pedro Ferraz Barreto, acerca do falecimento do capitão-mor e feitor de Cacheu, Manuel de Passos de 
Figueiroa, e da oposição do vigário, doutor Gaspar Vogado, à nomeação de Manuel Rodrigues Salgado para 
o exercício do cargo; de como o governador proveu o sargento-mor da ilha de Santiago, Manuel Dias Cotrim 
no lugar do capitão-mor de Cacheu e mais ofícios anexos, e sobre a carta do mesmo sargento-mor acerca da 
defesa e segurança da fortificação da ilha de Santiago e da vila da Praia, e, sobretudo dos portos por onde 
circulavam diversas embarcações, muitas vezes suspeitas, solicitando a confirmação da capitania de Cacheu 
para cujo cargo foi nomeado pelo governador Pedro Ferraz Barreto, por falecimento do dito capitão-mor, 
informando que da ilha de Santiago se podiam tirar trezentos cavalos. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 
277v-278; anexo: cartas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 81, 78 e 75. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 316. 
 

 

317.  1657, Outubro, 20, Ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, António da Fonseca de Ornelas, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre tornarem a esta ilha as duas naus holandesas que antes a saquearam, e as medidas que tomou para 
impedir o seu desembarque; solicitando o envio de armas de fogo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 83. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 317. 
 

 

318.  1657, Outubro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para a propriedade 
do ofício de escrivão da correição e anexos em Cabo Verde, com informação do governador de Cabo Verde, 
Pedro Ferraz Barreto, sendo opositores João Rodrigues Freire, João Gomes do Couto, Fernão Rodrigues da 
Silva, Atanásio da Fonseca, o alferes Manuel da Serra, Manuel Cardoso Pinto e Mariana Miranda. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 
279v-281; anexo: carta, lembrete, requerimento e documentos comprovativos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 84, 36 e 35. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 318. 
 

 

319.  1657, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre as cartas dos oficiais da câmara da ilha de 
Santiago de Cabo-Verde e do capitão de Cacheu acerca da solenidade com que se celebrou o acto de 
aclamação e levantamento do rei [D. Afonso VI]. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 
286v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 85. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 319. 
 

 

320.  1658, Fevereiro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre nomeação de pessoas para o cargo de 
sargento-mor da ilha de Santiago de Cabo Verde, vago pela promoção do [sargento-mor], Manuel Dias 
Cotrim, à capitania de Cacheu, sendo opositores Manuel de Almeida, Pedro de Barros, João Fradique Novo, 
António da Fonseca de Ornelas e Francisco Tavares da Fonseca.  
Obs.: m. est.; resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 
15, fl. 293v-294v; anexo requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 88 e 87. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 320. 
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321.  1658, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento de Jerónimo Dias Velho, 
solicitando licença para renunciar aos ofícios de tabelião do público judicial e notas da cidade da Ribeira 
Grande, ilha de Santiago, Cabo Verde, para o seu cunhado, Manuel da Serra, visto estar ordenado de ordens 
sacras. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
99v-100. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 89. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 321. 
 

 

322.  1658, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o pedido de Manuel de Almeida, cavaleiro 
professo da Ordem de Santiago, para renunciar aos ofícios de escrivão da Fazenda Real, do Público, Judicial 
e Notas, e dos Órfãos, da povoação de Cacheu, e para nomear outro em seu lugar, em virtude de ter sido 
nomeado sargento-mor de Cabo Verde. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 12.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 322. 
 

 

323.  1658, Julho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do cônsul inglês, solicitando 
licença para o mestre da nau Mercador do Porto, Joseph Cartuel, pudesse, com base no Tratado de Paz 
firmado entre a República da Inglaterra e o Reino, fazer livremente o comércio de Cabo Verde para outras 
conquistas. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 
114v-115v; anexo: decreto, requerimento, escritos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 90. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 323. 
 

 

324.  1658, Dezembro, 11, Lisboa 
DECRETO da rainha regente D. Luísa de Gusmão ordenando ao Conselho Ultramarino que desse as ordens 
necessárias à Fazenda Real para que, na ilha de Santiago de Cabo Verde, se fizesse doação em dinheiro 
aos religiosos da província da Piedade para seu sustento e para o hospício, e cessasse a contribuição até 
então dada aos religiosos da Companhia [de Jesus]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 91. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 324. 
 

 

325.  1659, Março, 20, [Ilha do Fogo]  
CARTA do [capitão e sargento-mor da ilha do Fogo], António da Fonseca de Ornelas, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre ter acabado a fortificação e outros melhoramentos na ilha do Fogo, nos quais despendeu a sua própria 
fazenda; da falta de armas de fogo e troca que fazia delas por novilhos com navios ingleses; da falta de 
ordenados desde que chegou à ilha do Fogo pelo que solicitava o seu pagamento por Cacheu visto não haver 
rendimentos em Cabo Verde; da necessidade de navio para envio de cavalos ao Reino; da passagem de uma 
nau holandesa que pretendia fazer aguada; da prisão de um juiz, homem pardo e solteiro, que por desacatos, 
injúrias e adultério enviou ao governador de Cabo Verde; referindo que o povo pedia que o capitão desta ilha 
não fosse morador dela mas viesse do Reino com nomeação régia. 
Anexo: carta (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 93. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 325. 
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326.  1659, Setembro, 15, [Ilha do Fogo]  
CARTA do [capitão e sargento-mor da ilha do Fogo], António da Fonseca de Ornelas, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre ter acabado a fortificação e outros melhoramentos na ilha do Fogo, nos quais despendeu a sua própria 
fazenda; da presença de algumas embarcações holandesas e inglesas na ilha, às quais deu carga de 
artilharia; do incêndio que queimou parte da capela e sacristia da freguesia de São Lourenço; do pedido do 
governador de Cabo Verde de socorro em mantimentos e tendo o dinheiro dos direitos dos navios 
castelhanos ainda não lhe pagou os seus ordenados desde que chegou à ilha do Fogo; dos moradores 
ajudarem na defesa da ilha, saqueada por quatro vezes; da falta de arcabuzes que remediava por comércio 
com os ingleses; da oferta de 50 cavalos para o Reino e da conveniência dos capitães-mores da ilha do Fogo 
virem do Reino com nomeação régia.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 93. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 326. 
 

 

327.  1659, Outubro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre se mandar pôr em arrecadação o dinheiro 
do donativo dos navios das Índias e pau campeche que o ex-governador de Cabo Verde, Pedro Ferraz 
Barreto, trouxe ao Reino, e se averiguar a quantidade do pau campeche que o mesmo governador referiu ser 
transportado por um patacho que chegava de Cádis. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 308; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5, doc. 94. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 327. 
 

 

328.  1661, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do ouvidor nomeado para 
Cabo Verde, Manuel da Costa Palma, solicitando uma ajuda à semelhança do que fora feito ao seu 
antecessor.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc. 96. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 328. 
 

 

329.  1661, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] tendo em conta a informação do governador de 
Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, sobre o requerimento de Pedro de Barros, cidadão e morador da ilha de 
Santiago, solicitando o cargo de provedor da Fazenda Real; sobre o pedido do ouvidor-geral, Manuel da 
Costa Palma, nomeado para as ilhas, solicitando o mesmo cargo, como se fizera com o seu antecessor, João 
Homem de Menezes e com o ouvidor nomeado para a ilha de S. Tomé. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Cabo Verde, cx.5 – A, doc. 97. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 329. 
 

 

330.  1661, Maio, 25 [Cabo Verde]  
ORDEM (traslado) do governador de Cabo Verde e distrito de Guiné, Francisco de Figueiroa, ao capitão-mor 
de Cacheu, Manuel Dias Cotrim, sobre a proibição dos moradores de comerciar escravos e admitir nos portos 
de Cacheu navios castelhanos e outros estrangeiros, sob pena de serem banidos e confiscados os seus 
bens; sobre a notificação do capitão-mor para o cumprimento da ordem, incorrendo, também, no castigo, em 
razão dos resultados de infracção que se apresentarem à Fazenda Real, podendo ser-lhe confiscado os bens 
e fazendas, considerado traidor e desobediente aos mandados e ordens superiores; sobre o direito de 
resposta em agravo do capitão-mor, Manuel Dias Cotrim, e dos moradores de Cacheu à ordem e mandado do 
governador de Cabo Verde, Francisco de Figueiroa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc. 98.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 330. 
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331.  1661, Maio, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento de António da Fonseca de 
Ornelas solicitando o pagamento dos salários do tempo em que serviu de capitão e sargento-mor na ilha do 
Fogo. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.99.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 331. 
 

 

332.  1661, Junho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre outra do Conselho da Fazenda acerca da 
licença que pedem os interessados nas mercadorias transportadas pelo navio São Cristóvão que vindo da 
Bahia [Brasil] para o Reino, rumou a Cabo Verde; pareceu ao Conselho que se ordenasse a concessão da 
licença e se fretasse um navio estrangeiro que fosse a Cabo Verde buscar aquelas mercadorias além de 
passar provisão para pagamento da fiança; e que o governador de Cabo Verde e os oficiais de justiça e da 
fazenda favorecessem, sem embargos, o transporte da carga para, na alfândega, pagar a embarcação os 
direitos devidos à Fazenda Real. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.100.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 332 
 

 

333.  1661, Julho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor da ilha de Santiago de Cabo Verde que vagou por terminar o triénio de Manuel de Almeida. São 
opositores António Mendes de Figueiredo, Sebastião da Silva de Carvalho e Jerónimo de Mesquita. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.101.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 333. 
 

 

334.  1661, Julho, 4, Ribeira Grande 
CERTIDÃO passada pelo escrivão câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, Cabo Verde, 
Francisco de Sequeira, por mandado dos oficiais daquela câmara, sobre a análise dos Livros das Certidões, 
Acordos e Assentos da Câmara, na qual consta como se deu posse na Casa da Câmara, a todos os 
governadores de Cabo Verde desde 1590; do tempo de Brás Soares, em 1596, ao qual se seguiram todos os 
demais até o governador, Pedro Ferraz Barreto [1653]. 
Obs.: Catálogo da exposição de Cabo Verde, 1985, nº69. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.102.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 334. 
 

 

335.  1661, Julho, 16, Ribeira Grande 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, Francisco de 
Sequeira, sobre o exame dos arquivos existentes, confirmando constar as residências que foram tiradas aos 
governadores que exerceram em Cabo Verde; indicando que entre 1594 a 1621, foram tiradas residências 
aos governadores Francisco Lobo da Gama, Fernando de Mesquita [de Brito], Francisco Correia da Silva e D. 
Francisco da Moura. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.104.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 335. 
 

 

336.  1661, Julho, 16, Ribeira Grande  
CERTIDÃO passada pelo escrivão da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, Francisco de 
Sequeira, atestando existir no Livro dos Registos da Câmara, o regimento que o rei [D. Afonso VI] deu ao 
antigo corregedor, o licenciado Amador Gomes Raposo, no ano de 1588, no qual consta que ele podia dar 
cartas de seguro em casos de morte ou de resistências.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.105.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 336. 
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337.  1661, Julho, 18, Ilha do Fogo 
CARTA dos oficiais da câmara da ilha do Fogo ao rei [D. Afonso VI] lamentando a saída da ilha, do capitão e 
sargento-mor, António da Fonseca de Ornelas; e insistindo no pedido de alguns ornamentos e custódia da 
capela Real para as igrejas e que se ordenasse ao governador, [Francisco de Figueiroa], que lhes remetesse 
a quantia ordenada desde o tempo do governador, Pedro Ferraz Barreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.106.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 337. 
 

 

338.  1661, Julho, 18, Ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo,  António da Fonseca de Ornelas ao rei [D. Afonso VI] 
dando conta da chegada àquela ilha de uma caravela e do capitão que tinha sido provido pelo governador, 
[Francisco de Figueiroa]; acerca do motim popular gerado com aquela nomeação, pelo que solicitava ser 
conveniente que se enviasse do Reino um capitão para aquela ilha; sobre a sua transferência para Cacheu, 
para onde pedia que se mandassem degredados por falta de gente e por os negros andarem  levantados e a 
costa estar infestada de embarcações das nações do norte; acerca das obras que tinha feito à sua custa e da 
fortificação ficar entregue ao capitão dos ginetes, Fernando Gonçalves Dornalho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.107.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 338. 
 

 

339.  1661, Agosto, 13, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande, ilha de Santiago, ao rei [D. Afonso VI] pedindo confirmação 
dos alvarás, cartas, isenções, liberdades e privilégios concedidos aos moradores daquela ilha, assim como do 
comércio e navegação da Guiné e sobre várias questões que levantam como a conveniência dos ouvidores 
tirarem residência aos governadores quando estes terminassem o mandato; da forma como os governadores 
deviam prover os ofícios de Justiça e Fazenda; que os governadores deviam acompanhar a bandeira Real 
nas procissões; que não coubesse o direito de propriedade no ofício de provedor da Fazenda Real; e 
solicitando concessão de esmola sobre o dinheiro dos donativos em depósito para o conserto das igrejas das 
freguesias do campo, da casa da câmara e cadeia. 
Obs.: Catálogo da exposição de Cabo Verde, 1985, nº70.   
 AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.112.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 339. 
 

 

340.  1661, Agosto, 13, Ribeira Grande 
AUTO de vistoria (traslado) mandado fazer pelo governador de Cabo Verde, Francisco de Figueiroa, à 
artilharia e peças da fortaleza de S. Filipe e aos baluartes de São Sebastião, São Bento, São Brás e São 
Lourenço, existentes na cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.113.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 340. 
 

 

341.  1661, Agosto, 13, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, ao rei [D. Afonso VI] 
queixando-se dos procedimentos do governador, Francisco de Figueiroa e informando sobre a situação de 
pobreza e miséria que vivem os moradores daquela ilha; de como quotizaram para mandar para a Corte o 
capitão António Cabral, com informações, a fim de tratar do bem comum do povo de Cabo Verde, e pedir a 
confirmação das liberdades e privilégios anteriormente concedidos [aos moradores]; solicitando que se 
concedesse a capitania de Cacheu ao sargento-mor, Manuel Lopes de Almeida. 
Anexo: rol (traslado), carta, certidões, certidão (1ª via), proposta e abaixo-assinado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.114 e 109.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D.341. 
 

 

342.  1661, Agosto, 15, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Figueiroa, ao rei [D. Afonso VI] pedindo o levantamento 
da homenagem por ter terminado o triénio no governo das ilhas; dando conta da desobediência perpetrada 
pelos oficiais da câmara da cidade da [Ribeira Grande], querendo usurpar a jurisdição real; e avisando dos 
dinheiros depositados no cofre, procedentes dos donativos dos navios das Índias de Castela que punha à 
disposição do Rei. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.115.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 342. 
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343.  1661, Agosto, 16, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Figueiroa, ao rei [D. Afonso VI] dando conta dos 
acontecimentos na cidade da Ribeira Grande e relativos à má conduta dos oficiais da câmara no dia da 
procissão de Santa Isabel, da qual mandou elaborar auto; pedindo medidas punitivas aos indivíduos que 
foram arrolados no processo, como o juiz, António Tavares e o licenciado Domingos de Figueiredo Relvado; 
informando da prisão que mandou fazer ao sargento-mor, reformado, Pedro de Barros e a Manuel Fidalgo da 
Costa, da atitude que tomaram os oficiais da camara em relação às intenções do capitão da companhia de 
cavalos, Luís de Santa Maria e das acusações que lhe imputavam, com participação do provedor da Fazenda 
Real; e solicitava o envio de um sucessor.  
Anexo: certidões, (1ª via), auto e carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.116,108 e103.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 343. 
 

 

344.  1661, Agosto, 17, Lisboa 
DECRETO da rainha regente [D. Luísa de Gusmão] ordenando o governador de Cabo Verde, Francisco de 
Figueiroa, que remetesse para o Reino todo o dinheiro procedido dos rendimentos dos donativos dos navios 
castelhanos que negociavam por Cabo Verde. 
Anexo: decreto (cópia), cartas e certidão (1ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.111 e 110. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 344. 
 

 

345.  1661, Setembro, 2, Santiago 
CARTA do capitão de ginetes da ilha de Santiago, Luís de Santa Maria, filho do antigo governador de Cabo 
Verde, Pedro Semedo Cardoso, ao rei [D. Afonso VI] solicitando que lhe enviassem navios para embarcar os 
cavalos das ilhas do Fogo e Santiago que se oferecem ao Reino. 
Obs.: Catálogo de exposição em Cabo Verde, nº71, 1985; anexo: lembrete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.117.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 345. 
 

 

346.  1661, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre nomeação de pessoas para o cargo de 
governador de Cabo Verde, vago, por terminar o provimento de Francisco de Figueiroa. São opositores 
Cosmo do Couto Barbosa, Baltasar de Sousa Pereira, António Galvão, Álvaro de Azevedo Barreto, Francisco 
de Sá Coutinho, Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, António Sodré Pereira, Fulgêncio Correia de 
Moncada, Rui Dias Pereira, António de Almeida de Carvalhais, Fernão de Mesquita Pimentel, Miguel Ferraz 
Bravo, Guilherme Barbalho Bezerra e Agostinho Barbalho Bezerra. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.118.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 346. 
 

 

347.  1661, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre cartas do governador de Cabo Verde, 
Francisco de Figueiroa, e do provedor da Fazenda Real, [Belchior Teixeira Cabral], acerca dos dinheiros em 
depósito e procedentes dos donativos cobrados dos navios castelhanos que das Índias de Castela, 
negociavam por Cabo Verde, sobre os quais solicitavam ordens para os remeter ao Reino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.95.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 347. 
 

 

348.  1661, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, vago, pela transferência de António da Fonseca de Ornelas para 
Cacheu e pela oposição dos moradores ao capitão nomeado pelo governador, [Francisco de Figueiroa]. São 
oponentes Estevão de Aguiar da Costa, João Munhoz e João Soares de Almeida. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.120 e 126. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 348. 
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349.  1661, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre nomeação de pessoas para o ofício de 
almoxarife e recebedor da Fazenda Real na ilha de Santiago de Cabo Verde, por ter terminado o triénio de 
Francisco Tavares. São opositores Manuel Quaresma, filho do antigo feitor e recebedor Matias Quaresma, 
que consta ter servido naquela ilha de soldado, alferes e ajudante, e Francisco do Vale. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.121e 127.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D.349. 
 

 

350.  1662, Janeiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre resolução de outra sobre o requerimento de 
réplica do ouvidor e sindicante nomeado para Cabo Verde, o licenciado, Manuel da Costa Palma, solicitando 
o hábito [da Ordem] de Cristo e tença vitalícia para proceder nas diligências que lhe foram conferidas, uma 
vez que não foi lhe foi deferido o pedido do uso da beca nem o cargo de provedor da Fazenda Real que 
pedia, uma vez que provido por Pedro de Barros.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.119.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 350. 
 

 

351.  1662, Janeiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do capitão da vila da Praia, 
Manuel Correia de Lacerda, solicitando a serventia do ofício de escrivão da Correição, Resíduos, Chancelaria 
e Chanceler enquanto durasse o impedimento do proprietário do cargo, Manuel de Puga, ausente no Rio de 
Janeiro [Brasil]. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.123.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 351. 
 

 

352.  1662, Janeiro, 18, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Figueiroa, ao rei [D. Afonso VI] informando que 
entregou, conforme ordem régia, ao capitão Pedro Crasbeque e mestre da nau de guerra S. José, os 
dinheiros que estavam depositados no cofre, provenientes dos rendimentos dos donativos de seis navios de 
registo castelhanos que comerciaram por Cabo Verde; e comunicando que avisaria o capitão-mor de Cacheu 
sobre o envio das quantias existentes naquela praça para depósito, até nova ordem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.124.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 352. 
 

 

353.  1662, Janeiro, 19, [Cabo Verde] 
CARTA do ouvidor e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Belchior Teixeira Cabral, ao rei [D. Afonso 
VI] dando conta dos dinheiros que foram embarcados na nau S. José, comandado pelo capitão e mestre, 
Pedro Crasbeque, provenientes dos donativos dos navios de registo castelhanos que comerciaram por Cabo 
Verde depois do governo de Pedro Ferraz Barreto; informando por que não se remetiam os donativos da 
Guiné e que o dito capitão levava as fazendas do navio que vindo da Bahia [Brasil] para o Reino tinha 
desviado para a ilha de Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx.5 – A, doc.125.  
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 353. 
 

 

354.  [ant. 1662, Maio,10] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor de Cacheu, Manuel Dias Cotrim, ao rei [D. Afonso VI] solicitando 
provisão para cobrança das suas fazendas tanto em Cabo Verde como em Cacheu e que se declarasse ao 
Conselho sobre as alegadas irregularidades por ele cometidas de modo à averiguação da verdade; e instando 
para que o governador de Cabo Verde, Francisco de Figueiroa, bem como o capitão nomeado para Cacheu, 
António da Fonseca de Ornelas, não se intrometessem nos seus assuntos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.128. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 354. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 65 / 389 
 

355.  [ant. 1662, Junho, 14] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila da Praia, António de Barros Bezerra, natural da ilha da Madeira, ao 
rei [D. Afonso VI] solicitando, em consideração dos serviços prestados, o hábito da [Ordem] de Cristo, com 
tença efectiva, e a futura sucessão da capitania de Cacheu e Rios da Guiné, para si, sucedendo a António da 
Fonseca de Ornelas, e a transmissão de seu cargo para seu filho, o capitão-tenente de infantaria, João de 
Barros Bezerra. 
Obs.: docs. cosidos; anexos: informação, informação (minuta) e docs. comprovativos. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.129 e 122. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 355. 
 

 

356.  1662, Julho, 4, Ilha do Fogo 
CARTA dos oficiais da câmara da ilha do Fogo, ao rei [D. Afonso VI] dando conta da miséria em que se 
acham os moradores daquela ilha por falta de comércio e solicitando licença para se despacharem naquele 
porto, os navios ingleses que ali fossem negociar, visto que são os únicos com quem fazem suas transacções 
comerciais. 
Obs.: m. est.; anexo: parecer e carta régia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.130. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 356. 
 

 

357.  1662, Setembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre requerimento de António Serrão de Leão, 
solicitando a propriedade do ofício de meirinho da Serra da ilha de [Santiago] de Cabo Verde, sobre a qual 
alega também direito de sucessão pela morte do pai, Diogo Serrão, que fora proprietário do cargo; e que se 
lhe passasse carta na forma que fora passada ao seu antecessor.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.131. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 357. 
 

 

358.  1662, Setembro, 20, Lisboa 
DECRETO do rei D. Afonso VI ordenando ao Conselho Ultramarino que reformasse as cartas e despachos 
que se passaram para a entrega da esmola aos religiosos da Província da Piedade em missão na ilha de 
Santiago de Cabo Verde e recomendando o seu integral cumprimento.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.132. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 358. 
 

 

359.  1662, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do ouvidor-geral das ilhas de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Palma, acerca da residência que tirou ao governador Pedro Ferraz Barreto durante o 
tempo em que exerceu aquele cargo bem como as culpas que dela constam; e informando sobre a 
conveniência de se passarem ordens e prerrogativas aos governadores para a boa administração de justiça. 
Obs.: no verso do documento um parecer sobre a reformação de João de Araújo; anexo: carta, informação, 
aviso (minuta) e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.133. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 359. 
 

 

360.  1662, Outubro, 26, Lisboa 
DECRETO do rei D. Afonso VI ordenando ao Conselho Ultramarino expedir os despachos necessários para 
pagar na ilha de Santiago ao mestre do navio, Inácio Amado, de todas as despesas feitas e referentes ao 
transporte do governador António Galvão, nomeado para Cabo Verde. 
Anexo: despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.134 e 135. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 360. 
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361.  1662, Novembro, 7, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino mandando passar provisão ao ouvidor-geral [e juiz sindicante, Manuel 
da Costa Palma] para tirar residência dos oficiais da Alfandega e da Fazenda de Cabo Verde, num prazo de 
trinta dias, com cláusulas de não poder suspender o provedor da Fazenda e enviar as culpas que achasse, 
para resolução régia.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.136. 
AHU_CU_024, Cx. 4, D. 361. 
 

 

362.  1663, Março, 8, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino mandando passar provisão de confirmação de padroeiro da capela-
mor e convento dos religiosos dos Capuchos de Cabo Verde, a Lucas de Abreu, obrigando-se-lhe às 
ordinárias que têm aqueles religiosos e sua sustentação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.137. 
AHU_CU_024, Cx. 5,  D. 362. 
 

 

363.  1663, Junho, 25, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, António Galvão ao rei [D. Afonso VI] acerca da provisão que lhe 
proíbe passar cartas de seguro e conceder perdões; reclamando da privação desse direito enquanto 
governador e capitão-geral e pronunciando-se sobre a melhor forma de torná-lo funcional. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.141.  
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 363. 
 

 

364.  1663, Junho, 25, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, António Galvão, ao rei [D. Afonso VI] dando conta do estado das 
obras da igreja matriz da vila da Praia sob a diligência do capitão-mor António de Barros Bezerra, e sobre as 
informações que tem pedido acerca dos trabalhos da fortificação e igreja de Cacheu; sobre a ordem da 
proibição do comércio com os ingleses dada ao capitão e moradores da ilha do Fogo e que se tornou também 
extensiva à ilha de Santiago, da qual expõe parecer favorável a uma navegação nos portos da cidade [da 
Ribeira Grande] e da vila da Praia reforçando a aliança com a nação inglesa para utilidade do comércio dos 
moradores; comunicando sobre a boa relação que teve com o governador de Batavia, em escala na ilha, num 
navio holandês, a caminho da Índia, numa demonstração de resultados da paz que se fizera com aqueles 
estados; e solicitando ordens para melhor proceder sobre nesses particulares. 
Anexo: carta, carta régia (cópia)   
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.144 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 364. 
 

 

365.  1663, Junho, 27, Cabo Verde 
CARTA do governador de Cabo Verde, António Galvão, ao rei [D. Afonso VI] acerca das contas tomadas pelo 
ouvidor-geral e juiz sindicante das ilhas de Cabo Verde, Manuel da Costa Palma, dos dinheiros aplicados nas 
obras da sé da cidade [da Ribeira Grande]; e sobre a conveniência de se lhe delegar também, para benefício 
da Fazenda Real, as contas de Cacheu. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.142. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 365. 
 

 

366.  1663, Junho, 28, Santiago 
CARTA (1ª via) do ouvidor-geral e juiz sindicante das ilhas de Cabo Verde, Manuel da Costa Palma, ao rei [D. 
Afonso VI] informando do seu parecer e avaliação acerca das questões e advertências que se fizeram e 
pertinentes à administração das ilhas, arrecadação e negócios da Fazenda Real; sobre a devassa que se 
podia fazer acerca dessas matérias e do que tinha arrolado judicial e extrajudicialmente. 
Obs.: m. est.; doc. lacrado; anexo: carta (2ª via), informações (traslado) (1ª e 2ª vias) 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.145.  
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 366.  
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367.  1663, Junho, 30, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
apresentação do mestre de campo, António Galvão, governador nomeado para Cabo Verde, e o regozijo com 
que o recebem. 
Obs.: m. est.; ilegível  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.146. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 367. 
 

 

368.  1663, Julho, 2, Santiago  
CARTA dos oficiais da Fazenda de Cabo Verde ao rei [D. Afonso VI] satisfazendo com informações à ordem 
régia de 22 de Junho de 1662, sobre situações de privilégio ou de benefício existentes na Fazenda Real às 
quais os oficiais da câmara da ilha de Santiago reivindicavam; informando da inconveniência e consequências 
da interdição dos governadores no comércio da Guiné, proposta por aqueles oficiais, e advertindo da 
insolência dos mesmos em relação aos assuntos administrativos e que diziam respeito àquela Fazenda.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.148. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 368. 
 

 

369.  1663, Julho, 2, Santiago 
CARTA dos oficiais da Fazenda Real de Cabo Verde ao rei [D. Afonso VI] sobre o pedido de informação 
solicitado pelo Desembargo do Paço, acerca do estado presente dos privilégios, liberdades e isenções 
outorgados aos moradores da ilha de Santiago desde o tempo do Infante D. Fernando. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.149. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 369. 
 

 

370.  1663, Julho, 3, Santiago  
Carta (1ª via) do ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel da Costa Palma, ao rei [D. Afonso VI] informando dos 
sequestros que se procederam nos bens dos antigos capitães-mores de Cacheu, Manuel Rodrigues Salgado 
e Manuel Dias Cotrim, que faleceram sem ter dado contas e que se encontram em depósito na Fazenda Real; 
sobre achar conveniente que, doravante, estas contas fossem tomadas por um homem letrado, na presença 
do governador e, mandadas rever ao [Tribunal] dos Contos de modo a evitarem-se atrasos, perdas e desvios 
dos livros de registo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.150.  
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 370. 
 

 

371.  1663, Julho, 25, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, António Galvão, ao rei [D. Afonso VI] informando das queixas que se 
faziam dos procedimentos do capitão-mor e feitor de Cacheu, António da Fonseca de Ornelas, sobre as quais 
mandou o ouvidor e juiz sindicante Manuel da Costa Palma averiguar e tirar as informações que remete. 
 Anexo: parecer (minuta), cartas e autos (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.151 e 147 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 371.  
 

 

372.  1663, Julho, 25, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, António Galvão ao rei [D. Afonso VI] sobre a relação solicitada dos 
oficiais de Guerra, Fazenda e Justiça que servem nas ilhas, dos ordenados que auferem e as consignações 
dos pagamentos que se fazem destes ofícios e postos; das razões que apresenta por não incluir naquela 
relação, as capacidades, méritos e merecimentos daqueles oficiais. [Da relação que apresenta constam 
nomes de oficiais de guerra, como o sargento-mor, António Mendes de Figueiredo, os capitães de ordenança 
compostos, na sua maioria, por gente natural da terra, capacitados, como Rodrigo de Sequeira de Almada, 
António Tavares, Estevão Rodrigues de Leão, o capitão dos cavalos, Luís de Santa Maria, o capitão-mor da 
vila da Praia, António de Barros Bezerra; dos oficiais da Fazenda Real destacam-se o provedor, Pedro de 
Barros, o almoxarife Manuel Quaresma; dos oficiais da Justiça constam o ouvidor-geral e provedor dos 
Defuntos e Ausentes, Órfãos, Resíduos, doutor Manuel da Costa Palma, meirinho da Correição, Gaspar 
Teles, e o juiz dos Órfãos, Carlos de Mendonça de Almada]. 
Obs.: mau est.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.152. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 372. 
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373.  1663, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre carta do governador de Cabo Verde, 
António Galvão, informando do miserável estado em que encontrou a ilha de Santiago; sobre a sua diligência 
em lembrar aos oficiais da câmara e moradores da ilha das suas obrigações em ocasiões especiais para com 
o Rei no sentido de colaborarem naquilo que tivessem e pudessem para a contribuição do dote da rainha da 
Grã-Bretanha [D. Catarina de Bragança] e para a paz com a Holanda; acerca da proposta que apresentou 
para o efeito, de que resultou terem acedido oferecer duzentos cavalos para a Corte; e sobre a criação de 
uma companhia de soldados pagos à custa dos moradores para a defesa da ilha. 
Anexo: parecer, carta (1ª via), propostas e ofícios. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.156 e 138. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 373. 
 

 

374.  1663, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre carta do governador de Cabo Verde, 
António Galvão, informando da sua chegada e tomada de posse na Casa da Câmara conforme seu 
regimento; do estado em que achou a fortaleza de S. Filipe e do inventário, relação e avaliação que fez da 
artilharia e munições encontradas nos seus armazéns, os quais envia, requerendo reforma e melhoramentos. 
Obs.: Catálogo de exposições de Cabo Verde, 1985, nº72; doc. selado; anexo: parecer, cartas (1ª e 2ª vias) e 
inventários (original e cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.157, 153 e 139. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 374. 
 

 

375.  1663, Setembro, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre carta do governador de Cabo Verde, 
António Galvão, satisfazendo com informações à ordem régia de 27 de Novembro de 1662, acerca do 
diferendo que existiu entre os oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago e o antigo 
governador, Francisco de Figueiroa, em relação ao acompanhamento da bandeira da cidade no dia da 
cerimónia de Santa Isabel; e sobre as queixas contra o ouvidor-geral, Manuel da Costa Palma, da suspeição 
que se levantou do seu procedimento em relação às propostas dos pedidos de donativos para o dote de 
casamento da Rainha da Inglaterra, [D. Catarina de Bragança] e para a paz com a Holanda. 
Obs.: doc. lacrado; anexo: carta, auto (traslado),  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.158 e 140. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 375. 
 

 

376.  1663, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, 
Manuel da Costa Palma, acerca da residência que se mandou tirar ao antigo governador Francisco de 
Figueiroa por queixas que contra ele apresentaram os oficiais da câmara da ilha de Santiago; sobre as 
suspeições que se levantaram ao adjunto nomeado para o procedimento dos autos, Pedro de Barros, de que 
resultou ficar todo o processo parado, por falta de jurisdição. 
Obs.: doc. lacrado e cosido; anexo: carta, autos (traslado) (1ª via) e traslado da suspeição.(1ª via) 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.159 e 143. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 376. 
 

 

377.  1663, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre carta do governador de Cabo Verde, 
António Galvão, avisando dos dinheiros que recebeu do capitão-mor de Cacheu, António da Fonseca de 
Ornelas, procedidos dos donativos cobrados dos navios das Índias [de Castela] desde o tempo do capitão-
mor João Carreiro Fidalgo e que ficavam em poder do almoxarife [da Fazenda Real] até se ordenar como os 
enviar para o Reino; sobre a sua sugestão de, com estes dinheiros, comprar os cavalos encomendados pelo 
[conselheiro de Estado], Conde do Castelo Melhor [Luís de Vasconcelos e Sousa] ou serem aplicados na 
fortificação e melhoramento da artilharia da ilha de Santiago; acerca do requerimento do cabido da sé [de 
Santiago], solicitando, pela prestação dos seus serviços religiosos, que destes donativos, fossem pagos os 
seus ordenados em atraso. 
Anexo: cartas, requerimento e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.160, 155 e154. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 377. 
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378.  1663, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do antigo governador de Cabo 
Verde Francisco de Figueiroa solicitando provisão para que o provedor da Fazenda [Real], lhe faça o 
pagamento dos dinheiros devidos desde o tempo em que governou as ilhas, do dinheiro que houver naquele 
Almoxarifado. 
Anexo: provisão (minuta) 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.161. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 378. 
 

 

379.  [ca. 1663] 
REQUERIMENTO do capitão António de Aguiar, morador na ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. 
Afonso VI] solicitando, pelos serviços prestados, prorrogação no provimento do ofício de escrivão da Fazenda 
Real.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.162. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 379. 
 

 

380.  1664, Fevereiro, 24, Vila da Praia 
CARTA do [tenente geral de Angola], Francisco Marinho de Eça, ao rei [D. Afonso VI] dando conta da sua 
chegada à ilha de [Santiago] com quarenta infantes doentes e do auxílio que recebeu do capitão-mor da vila 
da Praia, [António de Barros Bezerra] e do governador das ilhas, [António Galvão]; e pedindo mandar 
agradecer o capitão-mor da vila da Praia pelo modo como os recebeu e tratou dos enfermos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.164. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 380. 
 

 

381.  1664, Junho, 19, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, António Galvão, ao rei [D. Afonso VI] informando da falta de dinheiro 
dos navios de registo e do pouco rendimento da Alfândega para compra de artilharia e apetrechos de guerra 
que necessitava a ilha de Santiago. 
Anexo: lembrete 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.169. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 381. 
 

 

382.  1664, Junho, 25, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel da Costa Palma, ao rei [D. Afonso VI] satisfazendo com 
informações sobre a residência que tirou do antigo governador Francisco de Figueiroa por queixas que contra 
ele fizeram os oficiais da câmara da ilha de Santiago; comunicando porque não procedeu nos testemunhos 
daqueles oficiais, que capitularam o governador sindicado e puseram suspeições ao adjunto nos autos, 
[Pedro de Barros]; participando a inexistência, na ilha, de pessoas capazes para testemunhar em 
semelhantes diligências por ser composta na sua maioria por negros e mulatos de comportamentos 
duvidosos; requerendo, em semelhantes inquéritos, a nomeação de um juiz letrado; e comunicando das 
informações extrajudiciais em nada abonatórias que tirou dos procedimentos do governador sindicado, 
Francisco de Figueiroa. 
Anexo: informação (resumo) e parecer (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.173. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 382. 
 

 

383.  1664, Junho, 28, Santiago   
CARTA do governador de Cabo Verde, António Galvão, ao rei [D. Afonso VI] acerca das informações que 
mandou tirar pelo sargento-mor das ilhas de [Cabo Verde], Manuel de Almeida, sobre as fortificações de 
Cacheu e do estado em que se encontram. 
Obs.: incompleto, por falta da relação cometida ao sargento-mor, Manuel de Almeida, à qual se anexou a 
planta da fortificação de Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.174. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 383. 
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384.  1664, Julho, 18, [Lisboa] 
AVISO ao [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Barreto Sampaio, ordenando que o Conselho 
informasse acerca de uma consulta do sargento-mor de Cabo Verde, António Gomes de Figueiredo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.177. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 384. 
 

 

385.  1664, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Galvão, acerca dos donativos [dos navios de registo de Castela] remetidos de Cacheu e retidos na ilha de 
[Santiago] e dos motivos que o impediram de os remeter para o Reino; sobre o apelo do dito governador no 
sentido de acudir a necessidade da ilha e dos seus moradores que padeciam por falta de navios de registo 
nos seus portos e da proibição do comércio com os estrangeiros o que provocava a falta de rendimentos da 
Alfandega Real e consequente falta de dinheiro para pagar os soldos aos ministros da Justiça e Fazenda, no 
que reivindicavam, também, os cónegos.    
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.178.  
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 385. 
 

 

386.  1664, Setembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Galvão, informando ter-se convertido em géneros da terra, o dinheiro da oferta dos cavalos dados pelos 
moradores da ilha de [Santiago] como dote do casamento da rainha da Grã-Bretanha [D. Catarina de 
Bragança] e que se ordenasse um meio seguro para serem enviados para o Reino; e sobre mandar 
agradecer os oficiais da câmara e mais cidadãos da ilha de [Santiago] pelo serviço prestado. 
Anexo: carta, lembrete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.179 e 168. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 386. 
 

 

387.  1664, Setembro,13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Galvão dando conta da acção que desencadeou contra seis navios franceses que ancoraram na vila da Praia, 
transportando um vice-rei e um governador de passagem para as Índias de Castela; da participação dos 
moradores e das companhias militares que acudiram em defesa daquela vila; sobre a pretensão e insolência 
dos franceses de fazer comércio sem pagar os direitos à Alfândega Real, e os acontecimentos que se 
seguiram de que resultou na ameaça de apresentarem queixa contra ele, por via do rei de França, à Sua 
Majestade.  
Anexo: carta  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.180 e 167. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 387. 
 

 

388.  1664, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Galvão, dando conta da missão de serviço que fez à vila da Praia e da discordância que achou do lugar onde 
foi edificada a cidade [da Ribeira Grande de Santiago] quando comparado com as vantagens que oferecia a 
vila da Praia; informando da localização privilegiada e os benefícios naturais do lugar onde foi fundada a 
povoação; sobre a capacidade e natureza do seu porto de mar em receber navios de grande porte e em 
escala para o Brasil, o que exige, por ser amplo e abrigado, recortado entre duas pontas a partir do ilhéu, 
garantir o seu apetrechamento com fortificações para melhor defender o desembarque de inimigos; acerca da 
segurança defensiva que montou na ponta do porto, com a construção de baluartes e fortificações; e sobre a 
organização e capacidade de defesa que existem na vila da Praia, à igreja [Nossa Senhora da Graça], a 
cargo do seu capitão-mor, António de Barros Bezerra.  
Obs.: Catálogo da exposição em Cabo Verde, 1975, nº73; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.181 e 166 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 388. 
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389.  1664, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Galvão, informando da gente de governança e cidadãos que tem a ilha de Santiago e mostra geral que 
passou das companhias que assistem na sua defesa cujos capitães, providos pelos governadores, são 
homens bons, escolhidos entre os melhores da terra; sobre a solicitação que faz o dito governador, dos 
arcabuzes e frascos para os soldados desarmados, bem como ordem para lhes descontar, por eles, o preço 
das armas que se assinalar; acerca do capitão-mor António de Barros Bezerra que assiste na vila da Praia 
sob ordem de quem permaneciam quatro companhias e uma esquadra de cavalos, e sobre quem recomenda, 
pelo zelo e dedicação dos seus serviços; e acerca da advertência que faz para se pedir aos governadores, 
seus antecessores, Pedro Ferraz Barreto e Francisco de Figueiroa, mais informações acerca das pessoas 
que serviram em Cabo Verde. 
Obs.: Catálogo da exposição em Cabo Verde, 1985, nº74; anexo: carta e relações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.182 e 175.  
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 389. 
 

 

390.  1664, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Galvão, informando de alguns religiosos capuchos barbados, aragoneses, e vassalos do rei de Castela que 
andam pelos rios da Guiné convertendo o gentio e da chegada do frei João de Peralta à ilha de Santiago, 
sobre quem pairavam suspeições de andar por aquelas partes a comerciar; e referindo que não existindo 
queixas contra esse missionário nem dos religiosos capuchos, da sua missão e intromissão no comércio da 
Guiné e que iam contra os interesses do Rei, não lhe cabia a ele impedi-los de continuar tal obra, sendo igual 
decisão tomada também pelo cabido e seus ministros eclesiásticos. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.183 e 165. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 390.  
 

 

391.  1664, Julho, 1, Ribeira Grande  
AUTO de agravo que interpõe o ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Manuel da Costa 
Palma, no processo de embargo que o testamenteiro João da Palma, e genro do antigo almoxarife da ilha de 
Santiago, António Peres de Souto, move sobre os bens e dinheiros pertencentes aos herdeiros do antigo 
governador Jorge de Mesquita de Castelo Branco, no valor da despesa da pólvora que tinha feito António 
Peres de Souto quando serviu de almoxarife, por ordem e mandado daquele governador e que se encontram 
na posse do tesoureiro das Fazendas dos Defuntos e Ausentes, o capitão Gaspar Teles. 
Obs.: doc. cosido com 5 pontos de linha branca, dobrado em cada ponto com um pingo de lacre vermelho em 
cada banda; anexo: bilhete  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.176. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 391. 
 

 

392.  1664, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre nomeação de pessoas para o ofício de 
escrivão da Fazenda Real de Cabo Verde de que é opositor e requerente, o capitão de infantaria, António de 
Aguiar, que pede também, pelos serviços prestados, a propriedade do cargo. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.185. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 392. 
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393.  1664, Novembro, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre cartas do governador de Cabo Verde [António 
Galvão] e do ouvidor-geral das ilhas, [Manuel da Costa Palma], com as devassas e autos mandados fazer 
dos procedimentos dos capitães de fortins, Domingos Rodrigues Viegas e irmão, Belchior Monteiro, homens 
pardos e filhos da terra, dos quais constam os excessos e gravíssimos crimes de resistência e desprezo às 
instituições de justiça das ilhas; dos conflitos jurisdicionais a que incorreram contra o governador, ouvidor-
geral e meirinho da correição; dos delitos graves e abusos de poder que cometeram enquanto proprietários 
daquele cargo, formando bandos, matando, violando mulheres, indo contra toda a legalidade instituída de que 
resultou serem denunciados e pronunciados à prisão; sobre as medidas punitivas que pedem para os dois 
irmãos; e sobre o que se arrolou nos autos, do papel exercido pelo vigário geral da [Sé de Santiago], [Afonso 
Fernandes], nos acontecimentos na igreja da Misericórdia e em relação à jurisdição real sobre o processo 
daqueles capitães. 
Anexo: pareceres, requerimento e cartas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.186 e 184. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 393. 
 

 

394.  1664, Novembro,24, Lisboa  
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre carta do ouvidor-geral de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Palma, acerca da devassa que se mandou tirar dos procedimentos do capitão-mor, 
feitor e recebedor da Fazenda Real de Cacheu, António da Fonseca de Ornelas, como esclarecimento às 
informações e queixas recebidas contra ele pelo governador de Cabo Verde António Galvão, pelos 
descaminhos da Fazenda Real e comércio que estabelecia com os estrangeiros; sobre as dúvidas que teve 
dos locais onde tirar tal devassa; das razões que alega para não ir a Cacheu proceder à diligência que lhe foi 
incumbida; e sobre o requerimento que faz solicitando o seu regresso ao Reino para tratar de sua saúde; ao 
Conselho pareceu que muito conviria a ida do ouvidor, Manuel da Costa Palma, à povoação de Cacheu tirar a 
devassa e residência do capitão-mor, António da Fonseca de Ornelas, ver os livros e contas, esclarecer as 
queixas e que, achando-o culpado, se procedesse à sua prisão e sequestro dos bens, mas, que se lhe 
pagasse as ajudas de custo e mais salários por estas diligências, encarregando-se-lhe também da devassa 
das queixas que contra o capitão-mor, fazia, o tesoureiro das Fazendas dos Defuntos e Ausentes, Pedro 
Cabral. 
Anexos: consulta, cartas, provisão (minuta) e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 5 – A, doc.170,184 e 171. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 394.  
 

 

395.  1665, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso V sobre carta do ouvidor-geral e juiz sindicante de 
Cabo Verde, Manuel da Costa Palma, ao rei [D. Afonso VI] com informações e esclarecimentos das culpas 
constantes da devassa que tirou dos procedimentos dos oficiais da Alfandega e Fazenda Real em relação 
aos desvios verificados e particularmente nos direitos dos navios de registo das Índias de Castela e outros 
navios estrangeiros que negociavam escravos pelas ilhas; sobre ter suspendido alguns oficiais achados 
culpados como o escrivão do despacho dos navios estrangeiros, João Rodrigues Freire, e o meirinho do Mar, 
Francisco Dias, e de ter feito alguns provimentos nos ofícios sem proprietários, para a boa arrecadação da 
Fazenda; e sobre acerca do falecimento do provedor da Fazenda Real, Belchior Teixeira [Cabral].  
Anexo: carta, parecer (minuta), advertência (cópia).  
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.1, cx. 5 - A, doc. 172. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 395. 
 

 

396.  [ant. 1665, Março, 25] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha de S. Vicente, Bento Ferrão Castelo-Branco, ao rei [D. Afonso VI] 
pedindo, em remuneração dos seus serviços, a comenda e o hábito da Ordem de Cristo e dois lugares num 
mosteiro para as suas filhas.  
Obs.: ver AHU_CU_REINO, Cx. 12, pasta 3. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 2.    
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 396. 
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397.  1665, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre requerimento do provedor da Fazenda Real 
de Cabo Verde, Pedro de Barros, solicitando ordens para lhe pagarem o ordenado referente ao cargo que 
ocupa.  
Anexo: provisão (minuta) 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 397. 
 

 

398.  1665, Junho, 30, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, António Galvão, ao rei [D. Afonso VI] dando conta do envio de uma 
parte do dinheiro procedente dos donativos dos cavalos pagos pelos moradores da Ilha de Santiago como 
dote do casamento da rainha Grã-Bretanha [D. Catarina de Bragança] e paz com a Holanda, pelo mestre 
Cristóvão Lopes; avisando da quantia referente aos donativos de Cacheu que remete no navio do mestre 
Pedro dos Santos Machado.  
Anexo: parecer (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 398. 
 

 

399.  1665, Julho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre requerimento do ex-capitão-mor de Cacheu, 
António da Fonseca de Ornelas, pedindo ordem para se transferir da caravela que o trouxe preso para o 
Reino, por conta da devassa que lhe tirou o ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Manuel da Costa Palma, 
para a cadeia da Corte, onde poderá tratar da sua homenagem e liberdade. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 399. 
 

 

400.  1665, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do ouvidor-geral das ilhas de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Palma, pedindo que se nomeie, com o salário que se lhe auferiu, o licenciado 
Domingos de Figueiredo Relvado, natural do reino e morador na ilha de Santiago, para continuar no 
tombamento do Morgado dos Mosquitos, cuja administração tinha sido feita, em vida, a Domingos de Freitas, 
por não o poder fazer conforme o ordenado pelo Juízo [das Capelas] da Coroa, devido às contingências dos 
seus serviços mas também pela grandeza da propriedade que compõe o Morgadio. 
Obs.: em 1666 o licenciado Domingos de Figueiredo Relvado é referenciado como juiz do tombo do Morgadio 
dos Mosquitos; anexo: carta e conhecimento (fragmento), 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.4. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 400. 
 

 

401.  1665, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a análise das culpas arroladas pelo 
[conselheiro], João Falcão de Sousa, e constantes da devassa que o ouvidor-geral e juiz sindicante de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Palma, tirou dos procedimentos do antigo capitão-mor, feitor e recebedor da 
Fazenda Real de Cacheu, António da Fonseca de Ornelas; sobre se nomear juiz para sentenciar a devassa, 
indiciando o sindicado sobre as culpas que contra ele resultarem para melhor se proceder no castigo dos 
delitos.  
Anexo: parecer, parecer (cópia), e carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.8. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 401. 
 

 

402.  1665, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas, por vacatura de 
lugar, para o cargo de sargento-mor das ilhas de Cabo Verde, de que são oponentes Manuel Lopes Cotrim, 
Filipe Pereira Velho e Vicente Barroso.  
Anexo: bilhete 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.9. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 402. 
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403.  1665, Agosto, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Galvão, informando de um navio francês que chegou à ilha de Santiago com uma carta a ele dirigida, 
mandada pelo governador e tenente geral de Caiena, Lefebre de Labarre, com o propósito de estabelecer 
transacções comerciais entre os dois governos com troca de escravos, fazenda ou dinheiro; sobre a 
conveniência que achou da realização desse intercâmbio comercial para a reanimação do comércio das ilhas, 
debilitadas pela falta de navios de registo de Castela e portugueses, em benefício dos moradores e no 
aumento do erário público; sobre o incentivo que propôs à parceria do negócio, de que tratou, com a anuência 
do senado da câmara e do provedor da Fazenda Real, facilitando o despacho do dito navio, reconhecendo, 
porém, que a definição das condições do acordo em que podia estabelecer o comércio geral e contínuo com 
o governo da costa de Guiana, dependia de resolução superior.  
Obs.: A cópia da carta mandada pelo governador de Caiena, Lefebre de Labarre, ao governador, António 
Galvão foi traduzida do francês pelo licenciado João de la Palma, médico francês e casado na ilha de 
Santiago; anexo: carta, carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.7. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 403. 
 

 

404.  1665, Agosto, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado 
para Cabo Verde, Manuel Coelho Feio, solicitando ordens para, à semelhança do seu antecessor, [Manuel da 
Costa Palma], poder exercer juntamente com referido cargo, o de provedor da Fazenda Real. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.10. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 404. 
 

 

405.  1665, Setembro, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, 
Manuel da Costa Palma, informando que deu execução à ordem da Junta dos Três Estados para instituir nas 
ilhas e mais partes da sua jurisdição, o uso do papel selado; e dando conta porém, da ordem não ser passada 
pelo Conselho Ultramarino que detém, segundo o seu regimento e resoluções, jurisdição privativa sobre as 
partes ultramarinas, o que punha em risco de, num futuro próximo, as disposições e leis não serem 
observadas ou dadas cumprimento pelos seus executores, quando passadas por tribunais incompetentes.  
Anexo: parecer (minuta) e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.5. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 405. 
 

 

406.  1665, Setembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre requerimento do governador de Cabo Verde, 
António Galvão, solicitando ordem para não sair do governo enquanto não fosse pago dos dinheiros e 
ordenados devidos para quitar suas dívidas antes de regressar ao Reino e ser substituído pelo sucessor 
nomeado, António de Almeida Carvalhais. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.11. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 406. 
 

 

407.  1665, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre requerimento do governador de Cabo Verde, 
António Galvão, solicitando, por estar no fim de seu mandato, ordens para que o ouvidor-geral nomeado para 
Cabo Verde, [Manuel Coelho Feio], lhe tire sua residência. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 – A, doc.12. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 407. 
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408.  1665, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão- [mor] da ilha do Fogo, distrito de Cabo Verde, por ter terminado o tempo de provimento do capitão 
João Munhoz. São opositores António Furtado de Mendonça, Manuel Lopes Cotrim, Estevão Pereira de 
Matos, morador na ilha do Fogo e que serviu na ilha de soldado de pé e de cavalo, alferes e capitão, e João 
Leonarte Baptista. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.13. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 408. 
 

 

409.  1665, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o decreto que manda privilegiar, conforme 
permitissem as leis do Reino, os navios franceses fazerem aguada em Cabo Verde durante a sua passagem 
para a América ou em escala para outras conquistas; sobre o que sugere o Conselho se deva observar, tendo 
em conta as várias leis e ordens que se outorgaram sobre esta matéria, fundamentadas nas razões e 
inconveniências que se consideraram sobre aquela prerrogativa. 
Anexo: parecer e decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.14.    
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 409. 
 

 

410.  1666, Fevereiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
almoxarife e feitor da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde, por terminar o tempo de provimento de Manuel 
Quaresma. É opositor e requerente, Gonçalo Soares da Costa, natural [do Reino], da cidade de Braga, que 
pede a serventia do cargo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.15. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 410. 
 

 

411.  [post. 1666, Setembro, 19] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços de António Barros Bezerra, natural da Madeira e 
morador da ilha de Santiago de Cabo Verde, onde serve há mais de vinte e dois anos contínuos como alferes, 
capitão de infantaria e actualmente como capitão-mor da vila da Praia, tendo servido também de capitão-mor 
da povoação de Cacheu, por ordem do governador, António Galvão, na ocasião em que foi preso e remetido 
para o Reino, o ex-capitão-mor, António da Fonseca de Ornelas. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.18. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 411. 
 

 

412.  1666, Novembro, 3, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre carta do governador de Cabo Verde, António Galvão, informando 
dos autos que mandou fazer dos acontecimentos e socorros prestados ao galeão S. Bento, comandado pelo 
almirante Paulo Gomes de Abreu, que saído do Reino para o Estado da Índia na companhia do vice-rei, João 
Nunes da Cunha, e mais naus com o mesmo destino, desvairou, obrigando-se a dar entrada no porto da vila 
da Praia de Santa Maria; e sobre se agradecer, pela acção que desencadearam, o governador, o ouvidor-
geral e provedor da Fazenda Real, Manuel Coelho Feio e mais oficiais, o capitão-mor da vila da Praia, 
António Barros Bezerra e o sargento-mor, Carlos de Mendonça de Almada, no aprovisionamento e 
aparelhamento daquele galeão, sendo conveniente acudir, pela falta de embarcação, o estado da Índia. 
Anexo: carta e auto.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.16. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 412. 
 

 

413.  1666, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor da ilha de Santiago de Cabo Verde, vago, por falecimento do serventuário do lugar, Vicente 
Barroso. São oponentes Manuel Lopes Cotrim, Francisco Henriques, Gonçalo de Noronha, Francisco Tavares 
da Fonseca, que serviu de capitão de infantaria e feitor e recebedor na ilha de Santiago, Bento de Matos 
Mexia e João da Costa. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.17. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 413. 
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414.  1666, Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre resolução de outra, pela desistência de 
António de Almeida de Carvalhais, nomeado na vacatura deixada por António Galvão, para o exercício do 
cargo de governador de Cabo Verde; sobre a nomeação de sujeitos para o governo das ilhas, em que 
constam os fidalgos da Casa Real, Manuel da Costa Pessoa e Nuno de Barros de Loureiro e o sargento-mor 
do terço da cidade de Lisboa, Fulgêncio Correia de Moncada. 
Anexo: consulta de 11 de Dezembro de 1666. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.19. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 414. 
 

 

415.  1667, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre requerimento de Manuel de Puga de Sá 
solicitando provisão para nomear uma pessoa para a serventia do ofício de escrivão da Correição da ilha de 
Santiago de Cabo Verde, de que é proprietário por casamento com Mariana de Miranda, que teve promessa 
do cargo pelos serviços prestados pelo tio, António de Abreu Miranda, por estar impedido de exercê-lo devido 
a uma demanda que o opõe ao general Salvador Correia de Sá e [Benevides], sobre as contas do galeão 
Padre Eterno, armação com cuja fabrica concorreram no comércio do Rio de Janeiro [Brasil], do qual fora 
também almoxarife, por recear, com a assunção do cargo, perder os seus bens. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 415. 
 

 

416.  1667, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre requerimento do sargento-mor nomeado para 
a ilha de Santiago, Manuel Lopes Cotrim, solicitando ajuda de custo para seguir viagem para Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.17. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 416. 
 

 

417.  1667, Junho,11, Ribeira Grande  
OFÍCIO [dos oficiais] da câmara da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago, ao secretário do Conselho 
Ultramarino, Manuel Barreto de Sampaio, comunicando que remetem, em algália, no navio do mestre Simão 
Ferreira, o saldo da quantia correspondente aos dinheiros procedentes dos donativos dos cavalos pagos 
pelos moradores [como dote de casamento da rainha de Inglaterra e paz com a Holanda], dos quais, dando 
cumprimento a uma provisão, fez-se o pagamento dos ordenados em atraso do ex-governador, António 
Galvão; solicitando o envio do recibo de entrega para constar do livro de registo; e informando sobre a 
dificuldade que é dar-se cumprimento, na ilha, aos pedidos dos donativos. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 417. 
 

 

418.  1667, Junho, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre requerimento do capitão Francisco de 
Oliveira Delgado e assistente na ilha de Santiago de Cabo Verde, solicitando licença para vir ao Reino tratar 
de sua saúde e dos assuntos e negócios do seu falecido sogro, o sargento-mor, Pedro de Barros. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 418. 
 

 

419.  1667, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre se nomear um juiz para a formação da culpa 
e instrução do processo nos actos em que é responsável o mestre do galeão S. Bento, Francisco Rodrigues, 
preso na cadeia do Limoeiro, da cidade de Lisboa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 230 e doc. 16; anexo: recibo 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 – A, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 419. 
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420.  1667, Agosto, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre se mandar nomear ministro para proceder na 
devassa tirada pelo ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Coelho Feio, dos procedimentos do antigo 
governador, António Galvão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 420. 
 

 

421.  1667, Novembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimentos de Francisco 
Alvares Liote, herdeiro e representante de sua mulher Catarina de Alvarenga, e do cónego, Tomé de 
Alvarenga, herdeiro por doação e trespasse dos bens que lhe fizeram as tias, Beatriz de Alvarenga, viúva do 
ajudante de escrivão, Domingos Jorge Henriques, e Isabel de Melo, moradores na ilha de Santiago de Cabo 
Verde, solicitando, como parentes e familiares legais do antigo administrador das obras de fortificação de 
Cacheu, vigário Gaspar Vogado, do tempo da administração do governador, Pedro Ferraz Barreto, provisão 
para, sob pagamento de fiança segura, serem-lhes restituídos todos os bens que ficaram daquele vigário, os 
quais foram confiscados pelo antigo ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, Manuel da Costa Palma, por 
aquele ter falecido sem dar contas dos recebimentos que teve desta Fazenda para as obras da fortificação 
daquela praça, bem como serem-lhes entregues os livros e papéis que pedirem e que digam respeito às 
respectivas contas, para deles se dar quitação ou ao provedor da Fazenda Real de Cabo Verde ou aos 
Contos do Reino, como se fez com os herdeiros [do antigo capitão-mor de Cacheu] Manuel Dias Cotrim e do 
[antigo almoxarife] António Peres de Souto. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 421. 
 

 

422.  1668, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre resolução de outra sobre 
requerimento de réplica do escrivão da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde, António de Aguiar, solicitando 
deferir-lhe novamente o pedido da propriedade do cargo que vem exercendo como serventuário, revisando o 
parecer do [conselheiro do Conselho], cónego João Falcão de Sousa, de tirar residência dos seus 
procedimentos, prática apenas aplicável aos governadores e ouvidores gerais. 
Anexo: consulta de 15 de Novembro de 1667. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 422. 
 

 

423.  1668, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do comerciante 
António de Sousa Santiago, morador na ilha de [Santiago] de Cabo Verde, pedindo provisão para regressar e 
tomar posse dos haveres que tem naquela ilha, de onde foi preso e desterrado, sem apelação e agravo, pelos 
oficiais da câmara, para o Rio de Janeiro, [Brasil], perdendo todos os seus bens e negócios, sob denúncia de 
crime que contra ele fez o procurador da câmara, Carlos Mendonça e testemunhos falsos de Manuel Correia 
e Manuel Quaresma, com a anuência, também, do então governador, António Galvão, por ter jurado na 
residência tirada ao antigo ouvidor-geral, Manuel da Costa Palma; sobre o pedido que faz para que o ouvidor-
geral [Manuel Coelho Feio], tome conhecimento da causa, dos protestos feitos, interpondo recurso de agravo 
nos casos em que couber, visto os oficiais da câmara não terem jurisdição para o poderem desterrar e tirá-lo 
de sua casa por si só, sem apelação nem traslado da sentença. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 423. 
 

 

424.  1668, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o posto 
de sargento-mor da ilha de Santiago de Cabo Verde, vago, por falecimento de Manuel Lopes Cotrim. São 
opositores, o capitão de infantaria da praça de Cacheu, Francisco Tavares da Fonseca, Filipe Pereira Velho, 
o almoxarife e recebedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Manuel Quaresma, e Manuel Varela de Freitas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc.28. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 424. 
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425.  1668, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ex-capitão-mor da 
ilha do Fogo, João Munhoz, solicitando mandar para que na ilha de [Santiago] lhe façam o pagamento dos 
seus ordenados vencidos, ou com os dinheiros dos depósitos da fortaleza de S. Filipe, ou da arrecadação dos 
bens confiscados ao antigo administrador da fortificação de Cacheu, vigário Gaspar Vogado, ou do depósito 
por onde se pagou ao antigo governador, António Galvão, passando-lhe provisão o efeito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 425. 
 

 

426.  1669, Fevereiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o cargo 
de almoxarife e feitor da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde. São opositores João Correia da Veiga e 
João de la Palma, [francês], morador na ilha de Santiago, onde é serventuário do ofício a que concorre, por 
provimento do governador, Manuel da Costa Pessoa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 426. 
 

 

427.  1669, Junho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o ofício 
de sargento-mor da ilha de Santiago de Cabo Verde, por desistência do cargo, por doença, de Filipe Pereira 
Velho. São opositores, Manuel Quaresma, que serviu naquela ilha de soldado, alferes, ajudante de capitão de 
ordenança e que ultimamente serve de almoxarife e recebedor da Fazenda Real, Francisco Tavares da 
Fonseca, que serviu na mesma ilha, de capitão de infantaria, feitor, estando atualmente a servir capitão de 
infantaria de Cacheu, Manuel Varela de Freitas, Bernardim de Távora, Luís Henriques, Pedro Moniz Batalhos 
e António Mendes de Sequeira, cidadão da ilha de Santiago, e que serviu de soldado, alferes e capitão de 
uma das companhias de ordenança. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 427. 
 

 

428.  1669, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta dos oficiais da câmara da ilha 
de [Santiago] de Cabo Verde solicitando ordem para suspender o tributo do papel selado naquela ilha, à 
semelhança do que se concedeu aos cidadãos e mais povos e conquistas do Reino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 332v; anexo: parecer e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 428.   
 

 

429.  1669, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o 
governo de Cabo Verde por terminar o provimento de Manuel da Costa Pessoa. São opositores António de 
Almeida Carvalhais, Manuel Ferreira Rebelo, D. António Maldonado, Manuel Pacheco de Melo e Julião de 
Campos Barreto. 
Anexo: parecer, consulta, decreto (cópia) e informações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 429. 
 

 

430.  1669, Outubro, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, com base na análise e parecer do 
[conselheiro], Pedro Alvares Seco de Macedo, acerca da devassa tirada em Cabo Verde do assassínio do 
deão, provisor e vigário geral daquele Bispado, o reverendo Manuel Dinis Ribeiro, morto a 17 de janeiro de 
1668. 
Obs.: m. est.; anexo: pareceres, auto (traslado) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 430. 
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431.  1670, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ouvidor-geral das 
ilhas de Cabo Verde, Francisco Pereira, solicitando a serventia do ofício de provedor da Fazenda Real, cargo 
que fora sempre ocupado pelos seus antecessores. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 431. 
 

 

432.  1670, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ouvidor-geral e 
provedor da Fazenda Real nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Francisco Pereira, solicitando que se 
ordene ao Redentor dos Cativos a considerá-lo entre os primeiros a ser liberto de Argel para onde fora preso 
e vendido pelos mouros no seguimento da sua viagem para as ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 432. 
 

 

433.  1670, Julho, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o ofício 
de almoxarife e feitor da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde de que é opositor, Manuel da Silva Freire. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 433. 
 

 

434.  1670, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do governador 
nomeado para Cabo Verde, Manuel Pacheco de Melo, solicitando provisão para lhe fazerem o pagamento da 
quantia referente ao frete e fornecimento de embarcação dele e dos seus criados, na ilha de [Santiago], 
desde que não fosse pelo rendimento dos dízimos, à semelhança do que se fez com o governador de 
Pernambuco, [Brasil], Fernão de Sousa Coutinho. 
Anexo: despacho e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 434. 
 

 

435.  1670, Setembro, 2, Lisboa  
PARECER do Conselho Ultramarino ao príncipe ao príncipe regente [D. Pedro] sobre a falta de justiça que se 
verifica nas ilhas de Cabo Verde, com a prisão em Argel, do ouvidor-geral nomeado para as ilhas, Francisco 
Pereira e estar exercitando no cargo um sujeito de capa e espada de quem há queixas; das providências a 
tomar para colmatar esta falta e evitar insolências, tirando-se residências dos antigos ouvidores bem como ao 
ex-governador, Manuel da Costa Pessoa, procedendo-se também na averiguação dos outros serviços; sobre 
ser conveniente ao Desembargo do Paço nomear para as conquistas, em particular para Cabo Verde, 
Pernambuco, Maranhão e Rio de Janeiro, pessoas idóneas, letradas, habilitadas com a beca e com 
experiencia e menos anos no cargo, à semelhança do que faz a Espanha nas suas conquistas das Índias, 
evitando os exemplos da nomeação de Manuel Fernandes Godinho como ouvidor-geral de Maranhão e a 
longa duração na serventia daquele cargo de João Álvares Correia; e acerca da importância dos ouvidores 
gerais para a boa administração de justiça e sucesso dos lugares do comércio para onde eram nomeados; 
sobre o que infere, nesta matéria, o presidente do Conselho, duque do Cadaval, [D. Nuno Álvares Pereira de 
Melo]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fls 391. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 435. 
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436.  1670, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta dos oficiais da câmara [da vila 
de S. Filipe], ilha do Fogo, solicitando regimento para os capitães-mores providos para aquela ilha e que 
deles se tirasse devassa e residência no final do mandato; reclamando da provisão que mandava a Alfandega 
Real, aquando do saque dos holandeses, remeter os dinheiros para o reparo das igrejas o que não se fez, 
pelo que requeriam alguns ornamentos da capela real; acerca do comércio que os moradores da ilha do Fogo 
pretendem ter com os ingleses vendendo-lhes cavalgaduras para os Barbados; e solicitando armas para a 
defesa do forte de S. Sebastião; sobre o requerimento do governador nomeado para Cabo Verde, Manuel 
Pacheco de Melo, solicitando nova provisão para restabelecimento do negócio de cavalgaduras para fora da 
ilha do Fogo, ficando em vigor a que proíbe a venda das fêmeas, com informações do antigo governador, 
António Galvão; e sobre a licença que pedem os moradores das ilhas do Fogo e Santiago para venderem 
cavalgaduras menores aos ingleses pagando nas transacções das fazendas e bestas, direitos à Fazenda 
Real. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 436.  
 

 

437.  1670, Outubro, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. Pedro] com a análise e informação do 
[conselheiro] João Falcão de Sousa, acerca da queixa que faz o vigário geral [do Bispado] de Cabo Verde, 
cónego Francisco de Araújo de Azere, dos maus procedimentos, crimes e delitos graves, cometidos pelo 
padre Estevão Freire, inculpando-o também da morte do antigo provisor e vigário geral do Bispado, deão 
Manuel Dinis Ribeiro; sobre se enviar o processo à ponderação da Mesa de Consciência e Ordens.  
Obs.: ver doc. 34; anexo: carta e traslado de protesto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 42 e 39. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 437. 
 

 

438.  1670, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do governador das 
ilhas de Cabo Verde, Manuel Pacheco de Melo, solicitando o fornecimento de munições como pólvora, corda, 
balas e arcabuzes para as fortalezas daquelas ilhas, bem como cal, telhas, tabuados e pranchões para o 
reparo da artilharia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 438. 
 

 

439.  1670, Dezembro, 26, Lisboa 
CARTA do [desembargador da Casa de Suplicação], doutor João Lamprea de Vargas, ao príncipe ao príncipe 
regente [D. Pedro] satisfazendo com informações acerca da ordem de devassa que se lhe mandou tirar, na 
cidade de Lisboa, dos procedimentos e excessos cometidos nas ilhas de Cabo Verde, pelo capitão-mor da 
vila da Praia, António de Barros Bezerra e o filho, o capitão de infantaria, João de Barros Bezerra, de entre os 
quais constam, formação de bando contra o padre Estevão Freire no diferendo que lhes assistiu no 
casamento do dito João de Barros Bezerra com a filha do sargento-mor da cidade da Ribeira Grande, Pedro 
Cardoso, e casos de homicídios, violação de mulheres e tráfico de influência.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 439. 
 

 

440.  1671, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os capítulos que se achou 
conveniente acrescentar no regimento dado ao governador de Cabo Verde e distrito da Guiné, Manuel 
Pacheco de Melo, a fim de o levar com as correcções, alterações e reformulações que se impõem da actual 
conjuntura e consequentemente das pazes celebradas com Castela e Nações do Norte, devendo, por isso, 
ser assinado; e das credenciais que enviam, também, para o efeito, a fim de serem apresentadas nas ilhas, 
por ele, ao governador que vai suceder, Manuel da Costa Pessoa, e aos oficiais da câmara. 
Anexo: regimento e regimento (capítulos). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 440. 
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441.  1671, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o posto 
de sargento-mor das ilhas de Cabo Verde. São opositores Manuel Quaresma que serviu naquela ilha como 
soldado, alferes, ajudante e capitão de infantaria e da fortaleza de S. Filipe, e de almoxarife e recebedor da 
Fazenda Real, António Rodrigues, que serviu como soldado, alferes, ajudante e capitão de ordenança na 
cidade da Ribeira Grande, João da Costa da Fonseca e Luís Henriques. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 46 e cx. 5-A, doc. 163. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 441. 
 

 

442.  1671, Maio, 9, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo Verde, ao príncipe regente [D. 
Pedro] dando conta que deram execução à ordem sobre a arrecadação do imposto anual a favor dos 
missionários; informando do montante das verbas lançadas à ilha de Santiago, do Fogo e povoação de 
Cacheu e da dificuldade do seu envio nos navios de carreira para o Reino; e explicando os motivos por que 
pedem o alívio da sobrecarga do pagamento dos impostos, à semelhança do que se fez com o uso do papel 
selado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 442. 
 

 

443.  1671, Maio, 31, [Ilha do Fogo] 
CARTA dos oficiais da câmara da [ilha do Fogo] ao príncipe regente [D. Pedro] acerca da ordem dada ao 
governador de Cabo Verde sobre a proibição do comércio com estrangeiros e em particular do comércio de 
cavalgaduras com os ingleses, de que resultava a ilha de Santiago ficar em vantagem nas transacções; da 
inconveniência que representava esse impedimento uma vez que sem a presença de estrangeiros não era 
possível o desenvolvimento da ilha, nem a riqueza dos seus moradores pelo que estaria em causa a sua 
conservação e povoamento agravados pelas secas e pela alta taxa de contribuição régia que à ilha foi 
imposta pagar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 443. 
 

 

444.  1671, Junho, 30, Santiago 
CARTA do [governador de Cabo Verde], Manuel Pacheco de Melo, ao príncipe regente [D. Pedro] sobre o 
que tentou fazer para fortificar a praça de Cacheu, para evitar o comércio dos estrangeiros e as interferências 
dos negros; propondo a nomeação de António de Barros Bezerra ou Ambrósio Gomes para capitão. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 444. 
 

 

445.  1671, Julho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ex-capitão-mor da 
vila da Praia, António de Barros Bezerra, solicitando a nomeação de um juiz para o processo de devassa que 
lhe tirou, em Lisboa, o [desembargador da Casa de Suplicação], doutor João de Lamprea de Vargas, das 
culpas que lhe imputaram em Cabo Verde, de que resultou ser preso e trazido para a cadeia da Corte, para, 
diante dele, se livrar das acusações e se determine a veracidade dos factos; sugere o Conselho que se deve 
mandar o mesmo doutor João Lamprea de Vargas que sentencie estes casos como juiz dos cavaleiros como 
muitas vezes se costuma fazer.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 445. 
 

 

446.  1671, Julho, 3, Santiago 
CARTA [do governador de Cabo Verde], Manuel Pacheco de Melo, ao príncipe regente [D. Pedro] sobre a 
deslocalização da fortaleza de Cacheu para Calaca, Mata de Putame ou Bissau. 
Anexo: parecer (traslado). 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 446. 
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447.  1671, Julho, 10, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel Pacheco de Melo, ao príncipe ao príncipe regente [D. Pedro] 
solicitando a serventia do ofício de escrivão da Fazenda Real para o alferes reformado da companhia de 
infantaria da província de Trás-os-Montes, António de Azevedo, e a cessação de funções de António de 
Aguiar, que tinha sido nomeado pelo antigo governador, Francisco de Figueiroa.  
Obs.: certidão selada; anexo: requerimentos e certidões (traslados). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 447. 
 

 

448.  1671, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do capitão António de 
Sousa, casado e morador na ilha de Santiago, solicitando nomeação de um juiz para sentenciar as culpas 
que lhe imputa o antigo governador de Cabo Verde, Manuel da Costa Pessoa, de que resultou ser preso e 
remetido para a cadeia do Limoeiro da cidade de Lisboa, e perante quem, possa requerer das perdas e danos 
que teve em consequência da sua prisão feita numa altura em que Manuel Pacheco da Costa estava de 
posse do governo das ilhas. 
 Anexo: auto (traslado), requerimentos e carta testemunhável. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 448. 
 

 

449.  [ant. 1671, Outubro, ou 6] 
REQUERIMENTO do presidente do convento dos capuchos da Piedade da ilha de Santiago de Cabo Verde, 
frei Salvador Taveira, ao príncipe regente [D. Pedro] solicitando para si e para os religiosos do convento, do 
qual é também perceptor, esmola e matalotagem. 
Anexo: requerimentos 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 449. 
 

 

450.  1671, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ouvidor-geral 
nomeado para Cabo Verde, João Rodrigues da Serra, solicitando a serventia do cargo de provedor da 
Fazenda Real no qual tinham sido providos seus antecessores. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 450. 
 

 

451.  1671, Outubro,12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre cartas dos oficiais da câmara da 
ilha de Santiago de Cabo Verde e do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, Manuel Correia de Lacerda, 
com queixas e informações sobre os procedimentos do capitão-mor de Cacheu, Manuel Moniz de Mendonça, 
recebendo e comerciando naquela praça com navios estrangeiros com grandes danos para os moradores e 
prejuízo dos direitos da Fazenda Real; sobre cartas do governador de Cabo Verde, Manuel Pacheco de Melo, 
dirigidas ao presidente do Conselho, o duque do Cadaval, D. Nuno Álvares Pereira de Melo, com o resumo da 
inquirição que mandou tirar, na ilha de [Santiago] pelo ouvidor-geral, Manuel Correia de Lacerda, esforçando-
se sobre os maus comportamentos do capitão-mor de Cacheu e requerendo a sua intimação. 
Anexo: pareceres, parecer (minuta), cartas, ofício e autos (traslados). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 48 e 51. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 451. 
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452.  1671, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o posto 
de capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, vago, por renúncia de António Soares Osório. São opositores 
Cristóvão de Gouveia de Miranda, Domingos de Andrade de Carvalho, que serviu na ilha de Santiago como 
soldado, alferes, tendo participado na guerra contra os negros felupes em Cacheu no tempo do governador, 
Francisco de Figueiroa, e Estevão Pereira de Matos, que serviu de capitão de campo e de infantaria e capitão 
da ilha do Fogo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 14; anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 452. 
 

 

453.  1671, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para 
provimento do ofício de juiz dos Órfãos das ilhas de Cabo Verde. É oponente António de Sousa, que requer a 
propriedade do cargo ou a do ofício de provedor da Fazenda, em satisfação dos serviços prestados no Brasil 
e nas ilhas, onde serviu os postos de alferes, ajudante, capitão e sargento-mor da ilha de Santiago, ocupando 
cargos de escrivão do Almoxarifado, da Correição, Resíduos, chanceler, vereador e procurador do Conselho, 
tesoureiro do juiz ordinário e escrivão da Casa da Misericórdia.   
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 453. 
 

 

454.  [1671] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Manuel Pacheco de Melo, ao príncipe ao príncipe regente 
[D. Pedro] pedindo mandar anexar à consulta no Conselho Ultramarino, os protestos e as reivindicações que 
faz em relação à sua ida para descobrimento e fortificação de Cacheu, nas quais inclui pedido dos recursos 
que foram dados ao antigo governador, João Pereira Corte Real, ao capitão-mor, Gonçalo de Gamboa Ayala, 
e ao antigo [administrador da fortificação de Cacheu], Jerónimo (sic) [Gaspar] Vogado e a anulação da 
tributação para sua sobrevivência aos moradores daquela praça. 
Obs.: a denominação Jerónimo Vogado no documento refere-se ao vigário Gaspar Vogado que foi 
administrador da fortificação de Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 57. 
AHU_CU_024, Cx. 5, D. 454. 
 

 

455.  1672, Fevereiro, 16, Salvaterra de Magos  
DECRETO do príncipe regente D. Pedro encarregando o Conselho Ultramarino para que trate de buscar para 
Roma créditos do dinheiro necessário para expedição das Bulas Apostólicas dos Bispos de Cabo Verde e ilha 
de S. Tomé. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 455. 
 

 

456.  1672, Abril, 15, Vila de S. Filipe, Ilha do Fogo 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Correição das ilhas de Cabo Verde, Manuel Bernardes de Araújo a 
pedido do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Cristóvão de Gouveia de Miranda, sobre a correição 
àquela ilha do ouvidor-geral, João Rodrigues da Serra, acerca da  ordem da proibição da venda de 
cavalgaduras menores com os navios estrangeiros e das consequências esta proibição representava para os 
seus moradores e para a própria ilha.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 60.  
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 456. 
 

 

457.  1672, Maio, 18, Vila de S. Filipe, ilha do Fogo 
CARTA dos oficiais da câmara da vila de S. Filipe, ilha do Fogo, ao príncipe ao príncipe regente [D. Pedro] 
dando conta como procedeu o ouvidor-geral e sindicante de Cabo Verde, João Rodrigues da Serra, na 
pendência que houve entre os moradores, soldados e o capitão e sargento-mor naquela ilha, Cristóvão de 
Gouveia de Miranda; e pedindo que se ordene ao sargento-mor que proceda no seu cargo conforme o 
fizeram os seus antecessores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 457. 
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458.  1672, Novembro,16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, [carmelita e qualificador do Santo Ofício], frei D. Fabião dos Reis, solicitando alvará, para ele e o clero 
do seu Bispado serem pagos dos seus ordenados pelos dízimos das ilhas e, na falta deles, pelos direitos dos 
navios que passarem por Cabo Verde ou Guiné, como se fez com o seu antecessor, [frei Lourenço Garro]. 
Anexo: alvará (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 458. 
 

 

459.  1672, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. Fabião dos Reis, solicitando ajuda de custo para o frete de sua embarcação para as ilhas, como 
receberam os Bispos da ilha Terceira, [Açores], [Frei Lourenço Castro], e Madeira [Frei Gabriel de Almeida].  
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimento e provisões (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 459. 
 

 

460.  1672, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. Fabião dos Reis, solicitando provisão para que à custa da Fazenda Real tenha sempre 
disponível uma embarcação quando quisesse visitar as igrejas do seu Bispado à semelhança dos demais 
Bispos ultramarinos, e como se passara também ao Bispo do Brasil [frei Estevão dos Santos]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 460. 
 

 

461.  1673, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde frei D. Fabião dos Reis, solicitando adiantamento do seu ordenado, antes de sua confirmação ao 
Bispado pelo Sumo Pontífice, para o conserto de sua casa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 64. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 461. 
 

 

462.  1673, Abril, 1, Santiago  
CARTA dos moradores da ilha de Santiago de Cabo Verde, ao príncipe ao príncipe regente [D. Pedro] 
protestando contra o contrato e estabelecimento de uma companhia de navegação e comércio de escravos 
da costa e rios de Guiné; solicitando providências sobre tal matéria, de que poderia resultar numa 
monopolização e interesse de alguns no comércio livre com aquela costa com grandes inconveniências para 
eles, os moradores, para a Fazenda Real e para a economia da ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 462. 
 

 

463.  1673, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre decreto régio e consulta do 
Conselho da Fazenda Real acerca do pedido de ajuda de custo que solicita o Bispo de Cabo Verde, [frei D. 
Fabião dos Reis]. 
Anexo: decreto e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 66. 
AHU_CU _024, Cx. 6, D. 463. 
 

 

464.  1673, Maio, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o posto 
de sargento-mor das ilhas de Cabo Verde. São opositores Diogo Freire da Fonseca, Manuel de Madureira e 
António Rodrigues que consta ter servido naquelas ilhas como soldado, alferes, ajudante e capitão de 
ordenança da cidade da Ribeira Grande, [ilha de Santiago]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 96v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 67. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 464. 
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465.  1673, Maio, 30, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral e provedor dos Órfãos de Cabo Verde, João Rodrigues da Serra, ao príncipe 
regente [D. Pedro] informando que não deu posse no cargo de juiz dos Órfãos, ao capitão António de Sousa, 
do qual este era proprietário, por achá-lo incapaz de servir e reger tal função; comunicando sobre a carta 
precatória que fez ao governador das ilhas, Manuel Pacheco de Melo, solicitando prover naquele ofício, 
enquanto durassem os impedimentos de António de Sousa, pessoa livre de tutorias e das mais abastadas e 
ricas da terra, no qual se nomeou, o capitão Manuel Ramos Marques; informando da devassa que tirou na 
Guiné dos procedimentos do capitão-mor, feitor e recebedor da praça de Cacheu, Manuel Moniz de 
Mendonça; e explicando as razões porque impediu também que o mesmo António de Sousa exercesse o 
ofício de escrivão do Público e Judicial.  
 Obs.: docs. cosidos; anexo: certidões e requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 69 e 52. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 465. 
 

 

466.  1673, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta dos oficiais da câmara da ilha 
de Santiago de Cabo Verde, manifestando-se acerca dos inconvenientes que resultariam para a economia da 
ilha e seus moradores se se admitisse a proposta de contrato que alguns particulares alvitram para o 
comércio de escravos e navegação na costa e rios de Guiné; sobre o aviso do risco de se perder a livre 
navegação naquela região a favor de uma monopolização por parte dos interessados nesse ajuste, do desvio 
do comércio de negros para o Brasil e marfim e cera para o Reino, em prejuízo e ruína também da Alfandega 
Real e do erário público de Santiago; e sobre as providências que pedem para a melhoria da miserável 
situação em que vivem, impedindo a concretização de tais propostas e que se tivesse em consideração a 
defesa e o reparo das fortificações da ilha de Santiago. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.1; anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 466. 
 

 

467.  1673, Agosto, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel Pacheco de Melo, informando da conciliação havida entre os moradores da ilha do Fogo e o 
seu capitão e [sargento-mor], Cristóvão de Gouveia de Miranda; informando da causa da prisão do 
almoxarife, Manuel da Silva Freire, e do provimento que mandou fazer ao capitão Gaspar de Moura Pereira 
na serventia daquele cargo enquanto durasse o impedimento do preso. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.1v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 71 e 68. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 467. 
 

 

468.  [post.1673, Agosto, 4] 
REQUERIMENTO do capitão Domingos de Andrade de Carvalho, ao príncipe regente [D. Pedro] solicitando 
provimento da capitania da ilha do Fogo, em satisfação dos serviços prestados desde o ano de 1655, em 
Cabo Verde e distrito da Guiné, onde participou na guerra contra os negros felupes na praça de Cacheu até 
1670, ano em que também foi feito cativo pelos mouros, em Sale, [Marrocos].  
Obs.: docs. selados; anexo: certidões, termo de posse e folha corrida. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 468. 
 

 

469.  1673, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, com base na informação e parecer do 
conselheiro, Pedro Álvares Seco Macedo, acerca da devassa que tirou na ilha do Fogo, o ouvidor-geral de 
Cabo Verde João Rodrigues da Serra, sobre as circunstâncias da morte do vigário daquela ilha, padre 
Teodósio de Sousa, na qual foi pronunciado e preso o antigo capitão-mor, António Furtado de Mendonça. 
Anexo: pareceres. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 469. 
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470.  1673, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, com base na informação e parecer do 
conselheiro, Pedro Álvares Seco Macedo, acerca da devassa que tirou na ilha do Fogo, o ouvidor-geral de 
Cabo Verde, João Rodrigues da Serra, do antigo capitão-mor António Furtado de Mendonça, do tempo que 
serviu naquele cargo à sua prisão na cadeia do Limoeiro, na cidade [de Lisboa]. 
Anexo: pareceres. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 73. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 470. 
 

 

471.  1673, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento de Maria da Moura, 
moradora na ilha de Santiago de Cabo Verde, solicitando a propriedade do ofício de escrivão do Almoxarifado 
daquelas ilhas, para a pessoa que vier a casar com a sua filha menor Gracia [Graça], resultado de seu 
casamento com Luís Fernandes, a quem tinha sido dado a propriedade do cargo como mercê dos serviços 
prestados pelo pai, Manuel Fernandes.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 74 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 471.  
 

 

472.  1673, Outubro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. Fabião dos Reis, solicitando que se ordene ao governador [Manuel Pacheco de Melo], mandar 
pagar-lhe as ajudas de custo e os ordenados devidos, dos dinheiros em depósito na Fortaleza de São Filipe 
pertencentes à Fazenda Real, e que se destinavam à construção da igreja da sé [de Santiago]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 75. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 472. 
 

 

473.  1673, Outubro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel Pacheco de Melo, satisfazendo com informações acerca dos ornamentos solicitados pelo 
Bispo, [frei D. Fabião dos Reis], para as cerimónias religiosas da sé [de Santiago]; sobre os dinheiros em 
depósito na Fortaleza de São Filipe e dos motivos porque os pôs, sob termo de depósito, nas mãos de 
Manuel Ramos Marques; da quantia à guarda do [almoxarife], Gaspar [de Moura] Pereira, proveniente da 
execução dos bens do [antigo administrador da fortificação de Cacheu], padre Gaspar Vogado, pelo que ficou 
devendo à Fazenda Real; e acerca das casas arroladas dos bens de Gaspar Vogado que ainda estavam por 
vender, cujo rendimento pertencia àquela instituição. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 2; anexo: inventário (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 473. 
 

 

474.  1674, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do provincial da 
Província da Soledade dos Capuchos Descalços do Reino, [frei Diogo da Natividade Caldeira], solicitando o 
pagamento do mestre Manuel Ferreira, pelo frete da viagem de dez religiosos a Cabo Verde em missão para 
a Guiné ou que se ordene que esse pagamento se faça pela Fazenda Real em Cabo Verde.  
Anexo: requerimento e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 78. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 474. 
 

 

475.  1674, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o 
governo de Cabo Verde pelo término do mandato do governador, Manuel Pacheco de Melo. São opositores 
João Cardoso Pissarro, D. António Lobo da Silveira, António de Figueiredo de Vasconcelos e André Pinto 
Barbosa.  
Anexo: bilhete.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 79. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 475. 
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476.  1674, Março, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do governador de 
Cabo Verde, Manuel Pacheco de Melo, solicitando, na falta de receita na feitoria da ilha de Santiago, 
pagarem os seus ordenados, do dinheiro do depósito das obras da sé de [Santiago], ou dos depósitos dos 
bens confiscados ao antigo administrador da fortificação de Cacheu, Gaspar Vogado, e, na falta destas 
consignações, que fosse pago pela Alfândega da ilha da Madeira, como se fez com o Bispo [frei D. Fabião 
dos Reis] e o cabido daquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 80. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 476. 
 

 

477.  1674, Maio, 5, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago ao príncipe ao príncipe 
regente [D. Pedro] informando da morte do Bispo de Cabo Verde, frei D.Fabião dos Reis, a nove de Fevereiro 
do mesmo ano, na mesma cidade, a nove meses de seu Bispado; e solicitando que a prover um novo prelado 
e recaindo sobre um religioso, que a eleição fosse de entre os religiosos da Província da Piedade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod.17, fl.147; anexo: despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 82. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 477. 
 

 

478.  1674, Junho, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento de do sargento-mor 
das ilhas de Cabo Verde, Manuel Madureira, pedindo para mandar-lhe suprir o posto de capitão para poder 
exercer o cargo em que está provido. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 81. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 478. 
 

 

479.  1674, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do ouvidor-geral e provedor 
da Fazenda das ilhas de Cabo Verde, João Rodrigues da Serra, solicitando sucessor por ter terminado o 
tempo de provimento no cargo e por se achar muito doente. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 3. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 83. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 479. 
 

 

480.  1674, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. Pedro] sobre decreto que manda 
informar acerca de sujeitos elegíveis para o Bispado de Cabo Verde, vago, por morte do Bispo, frei D. Fabião 
dos Reis; sobre a proposição de nomes e pareceres dos conselheiros do Conselho, Pedro Álvares Seco 
Macedo, Feliciano Dourado, António Pais Sande, Rui Teles de Meneses e Francisco Malheiro, Salvador 
Correia de Sá [e Benevides]. [Foram sugeridos os nomes do Bispo eleito de Cochim, D. Bernardo de Santa 
Maria, o cónego regular da ordem de Santo Agostinho, D. Fernando de Melo, o monge de São Bernardo, frei 
Sesinando Baião, o provincial da Piedade da Província da Beira, frei Tomé de Vila Real, o prior de S. Vicente 
de Fora, cónego regrante, D. João de Assumpção, o antigo geral da ordem de S. Paulo da Serra de Opa, frei 
João da Encarnação; António da Rocha Ferraz; o custódio da Piedade, frei João da Barra, o Bispo eleito de 
Malaca [frei António da Paz?] e o deão da Sé da ilha Terceira, António da Rocha Torres]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 149v -150; anexo: parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 84 e 82. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 480. 
 

 

481.  1674, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os navios castelhanos que fazem o 
comércio nos portos de Cabo Verde, Cacheu e Angola sem licença; acerca das ordens expedidas por este 
Conselho sobre esta matéria e a análise dos documentos e cópias das ordens antigas e capítulo do 
regimento do governo de Angola concernentes à admissão daqueles navios mercantis que das Índias de 
Castela e Buenos Aires, iam para aquelas conquistas com ouro, prata e fazendas. 
Anexo: ordens (cópias) e capítulo de regimento do governo de Angola (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 86. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 481. 
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482.  1674, Outubro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do provincial da 
Província de Soledade, [frei Diogo da Natividade Caldeira],solicitando que dê passagem de embarque, viático 
e matalotagem aos seis religiosos que vão em missão para Cabo Verde; e que se pague o dinheiro da missão 
anterior. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 87. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 482. 
 

 

483.  1674, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do ouvidor-geral e provedor 
da Fazenda Real de Cabo Verde, João Rodrigues da Serra, queixando-se do comportamento e excessos do 
tesoureiro-mor e vigário geral da sé de Santiago, Francisco de Araújo Azere, e do seu procedimento contra o 
almoxarife da Fazenda Real, Gaspar da Moura Pereira, por conta dos rendimentos dos dízimos das ilhas de 
Barlavento; e advertindo da intromissão do vigário geral na sua jurisdição, pelo que solicitava para o dito 
tesoureiro-mor, medidas punitivas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 4 (a consulta tem data de 8 de 
Novembro de 1674); anexo: carta e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 88 e 85. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 483. 
 

 

484.  1674, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ouvidor-geral de 
Cabo Verde, João Rodrigues da Serra, solicitando provisão para que o ouvidor, seu sucessor, Francisco 
Pereira, lhe tire residência do tempo que esteve naquele cargo. O Conselho sugeriu que se ordenasse 
também ao referido ouvidor-geral, nomeado para as ilhas, tirar residência do governador, [Manuel Pacheco 
de Melo] e do capitão-mor da ilha do Fogo, [Cristóvão de Gouveia de Miranda], por estar próximo o término 
dos seus mandatos, mas não antes de embarcarem para o Reino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 89. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 484. 
 

 

485.  1675, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do provedor dos 
Defuntos e Ausentes, capitão José Coelho, cidadão e morador da cidade da Ribeira Grande, solicitando 
provisão para que nenhum governador nomeado para Cabo Verde, nem a câmara lhe possam tomar posse 
das casas que construiu para si e para a sua família, como fez o governador Manuel Pacheco de Melo. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 90. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 485. 
 

 

486.  1675, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ex-capitão-mor da 
vila da Praia, António de Barros Bezerra, solicitando ser considerado apto e desimpedido para requerer dos 
seus serviços em toda a parte, com excepção de Cabo Verde, de onde fora proibido de entrar por conta da 
sentença que lhe fora aplicada por crime que lhe imputou o padre Estevão Freire, perante o [desembargador 
da Casa de Suplicação], doutor João de Lamprea de Vargas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 92. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 486. 
 

 

487.  1675, Julho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel Pacheco de Melo, dando conta do auto que mandou fazer contra Manuel Bernardes, do qual 
deu despacho de pronúncia por crime de lesa-majestade, sentenciando-o à pena de degredo e dinheiro e 
informando sobre a natureza da sentença aplicada, apelando à sua execução. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.10; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6- A, doc. 93. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 487. 
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488.  [1675] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] ao [príncipe regente D. Pedro] sobre os serviços do capitão, 
Manuel Correia de Lacerda, nas ilhas de Cabo Verde de 1652 a 1669, como soldado infante e de cavalo, 
alferes, capitão de ordenança, escrivão da Correição, Capelas e Resíduos, chanceler da Chancelaria, 
fazendo referência ter servido no cargo de juiz ordinário da cidade da [Ribeira Grande], de escrivão dos 
Defuntos e Ausentes, de ouvidor-geral e de provedor da Fazenda Real até 1672. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 94. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 488. 
 

 

489.  1676, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. António de São Dionísio, solicitando provisão para lhe pagarem os seus ordenados a partir do 
dia em que faleceu o seu antecessor, frei D. Fabião dos Reis, como se fez com o Bispo da ilha Madeira, frei 
António Teles [da Silva], quando morreu o seu antecessor, D. Gabriel de Almeida, e de se ter feito o mesmo 
com o antigo Bispo do Brasil, [Gaspar Barata de Mendonça?] e com o arcebispo de Goa, frei António 
Brandão, quando faleceram os seus antecessores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 95. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 489. 
 

 

490.  1676, Fevereiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, com informações e parecer do 
conselheiro Feliciano Dourado, acerca dos factos constantes dos autos de devassa tirados em Cabo Verde 
pelo juiz ordinário, António Cabral, por ordem do governador, Manuel Pacheco de Melo, à revolta intentada 
pelos oficiais que serviram na câmara da ilha de Santiago e pelo excesso que cometeram, soltando um negro 
que o ouvidor-geral, João Rodrigues da Serra, tinha mandado prender; sobre se fazer o recurso de apelação 
junto dos ouvidores do Crime [da Casa de Suplicação] ou ministro nomeado para o efeito, recomendando-
lhes, excepcionalmente, o caso em que vem implicado o juiz ordinário, João Coelho de Sá, pela dignificação 
do cargo de ouvidor-geral. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl 10; anexo: parecer e parecer 
(cópia).  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 96. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 490. 
 

 

491.  1676, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, D. António de São Dionísio, solicitando provisão para o pagamento das ajudas de custo de sua 
viagem, por falta dos rendimentos da Alfandega, dos dinheiros em depósitos na ilha de Santiago e 
pertencentes à Fazenda Real, à semelhança do que se fez com o Bispo seu antecessor, frei D. Fabião dos 
Reis. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 97. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 491. 
 

 

492.  1676, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento de réplica do Bispo 
de Cabo Verde, D. António de São Dionísio, e do governador, Manuel Pacheco de Melo, solicitando 
deferimento ao pedido de provisão do título de físico-mor e cirurgião-mor das ilhas e distrito da Guiné para o 
médico Pedro Neto Brandão que viaja com eles para Cabo Verde, à semelhança da que se concedera a 
Ventura da Cruz Aires, para o Estado do Brasil; conceder-lhe tença em remuneração dos seus serviços; e 
que se recomendasse o Bispo capelão-mor, de conferir benefícios eclesiásticos a seu irmão, o padre Gabriel 
Neto.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 98. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 492. 
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493.  1676, Abril, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, D. António de São Dionísio, solicitando um relógio, um pontifical e mais ornamentos para os serviços 
religiosos da igreja da sé [de Santiago] e uma provisão para receber do depósito da ilha de Santiago, parte da 
quantia do dinheiro concedido ao Bispo seu antecessor, frei Fabião dos Reis. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 99. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 493. 
 

 

494.  [1676, Abril] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] ao [príncipe regente D. Pedro] sobre os serviços que João 
Rodrigues da Serra, nomeado ouvidor-geral para a capitania de Pernambuco [Brasil], prestou em Cabo 
Verde, de 1662 a 1676, como ouvidor-geral, provedor da Fazenda Real e superintendente do cunho da 
moeda.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 100. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 494. 
 

 

495.  1676, Maio, 10, Lisboa 
REGIMENTO (cópia) passado pelo Conselho Ultramarino e dado pelo príncipe regente D. Pedro ao 
governador das ilhas de Cabo Verde, João Cardoso Pissarro, versando, nos 35 capítulos que o constituem, 
sobre a substituição do governador Manuel Pacheco de Melo; a apresentação da carta patente do novo 
governador no senado da camara; tomada de posse dos assuntos da Fazenda Real; sobre a divulgação da fé 
católica, jurisdição e defesa das ilhas e distrito da Guiné; finanças e tesouraria; prática e exercício de direito; 
leis e ordenações do Reino; e sobre a produção e economia das ilhas. 
Obs.: m. est.; Catálogo de Exposição em Cabo Verde, 1985, nº75; anexo: regimento (cópia de capítulos 10, 
16 e 18). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 101 e 101-A. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 495. 
 

 

496.  1676, Maio, 19, Lisboa 
CONTRATO (cópia) da formação da Companhia de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné, feito por espaço de 
seis anos com António de Barros Bezerra e Manuel Preto Valdez; das condições do contrato:  
A Companhia obriga-se a reedificar a praça de Cacheu; a manter cinquenta soldados; a construir um fosso na 
cidade e a dar aos moradores das ilhas de Cabo Verde a terça parte da carga que trouxer naquela carreira; a 
navegação entre as ilhas de Cabo Verde e Guiné será livre para os seus moradores com proibição de 
negociarem com estrangeiros; os rendimentos da praça de Cacheu serão para a Companhia; nenhum navio 
poderá ir do Reino com fazendas para Cacheu, sem pertencer à Companhia; nenhuma fazenda pagará 
direitos de entrada ou saída em Cacheu; as fazendas de Cacheu para Lisboa pagarão meios direitos; as 
fazendas de Cacheu para Cabo Verde pagarão direitos normais. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.1, 5-6v; 
AHU_CU_CONSULTAS MISTAS,Cod.17, fls.4v,44-45,147; AHU_CU_ASSENTO E FIANÇAS DOS 
CONTRATOS REAIS, Cod. 296, fls 15v-16v; Catálogo de Exposição de Cabo Verde, 1985, nº76; anexo: 
consultas (cópias). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 102 e 91. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 496.                        
 

 

497.  1676, Setembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para 
capitão-mor da ilha do Fogo, distrito de Cabo Verde: São opositores Afonso Pestana Peixoto, Diogo Freire da 
Fonseca,  António Mendes de Sequeira, que serviu na ilha de Santiago como soldado, alferes, ajudante e 
capitão, sargento-mor, almotacel, vereador e juiz ordinário, e Afonso Lopes de Figueiredo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 212- 212v; anexo: informação e bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6- A, doc. 103. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 497. 
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498.  1676, Outubro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento dos almoxarifes das 
Armas e Pólvora da cidade de [Lisboa] sobre as dúvidas que pôs do executor dos Armazéns de Guiné e Índia 
em relação aos mandados e ordens deste Tribunal quanto à execução das receitas e despesas das armas e 
munições para Cabo Verde requeridas pelos almoxarifes das Armas e Pólvora da cidade de Lisboa; e sobre 
se ordenar ao dito executor dos Armazéns que desse satisfação de todos os mandados e tudo o que 
entregasse em armas e munições para as conquistas, por ordens deste Conselho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 104.  
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 498. 
 

 

499.  1676, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do antigo ouvidor-
geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, João Rodrigues da Serra, solicitando ser-lhe dispensado 
residência do tempo em que serviu nas ilhas ou então se ordenar que se lha tire na Corte para poder 
concorrer à vacatura do cargo de ouvidor-geral de Angola, Pernambuco ou Rio de Janeiro, como se fez com o 
antigo ouvidor-geral de S. Tomé, Matias de Almeida, promovido a ouvidor-geral do Reino de Angola, e ao 
antigo juiz de Fora da ilha da Madeira, Pedro Barbosa, a quem foi tirada residência na Corte, pelo doutor João 
de Melo de Carvalho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 105. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 499. 
 

 

500.  1676, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para os 
ofícios de escrivão da Câmara, Judicial e de Notas e mais anexos da ilha do Fogo. É opositor e suplicante, 
Manuel de Carvalho, que pede a propriedade desses ofícios, constando ter servido naquela ilha como 
soldado de cavalo, ajudante e capitão de infantaria. 
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 107. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 500. 
 

 

501.  1676, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, com informações do ouvidor do Crime da 
Casa de Suplicação, juiz relator dos autos, João Coelho Henriques, sobre requerimento dos [oficiais da 
câmara], Gabriel de Sousa e Nicolau Barradas, presos nas fortalezas da ilha de Santiago de Cabo Verde, por 
ordem do antigo governador, [Manuel Pacheco de Melo], pedindo alvará de fiança para serem soltos. 
Anexo: carta e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 108. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 501. 
 

 

502.  [ant. 1677, Maio, 26, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Rufina Franca solicitando a este Conselho, o traslado da carta patente que se passou 
ao filho, Manuel Quaresma, do cargo de sargento-mor das ilhas de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 109 –A e 126. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 502. 
 

 

503.  1677, Julho, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre resolução de outra de 28 de Maio, 
sobre carta do governador de Cabo Verde, João Cardoso Pissaro, informando da falta de gente, armas e 
munições naquelas ilhas e da fortificação que se deve fazer à vila da Praia; e acerca do parecer dos peritos 
sobre os depósitos existentes na ilha de Santiago e pertencentes à Fazenda Real e do seu pronunciamento 
acerca da aplicação desses dinheiros na construção da fortificação da vila da Praia e demais necessidades 
de defesa daquelas ilhas.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 13v.-15, AHU_CU_CARTAS 
RÉGIAS, Cod. 275, fls.7-8, AHU_CU_PROVISÕES, Cod. 92., fl. 122; anexo: consulta, relação (cópia), 
parecer, carta e provisões régias (cópias).  
 AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 113. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 503. 
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504.  1677, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre se remeter à Junta de 
Administração do Tabaco, a carta enviada pelos oficiais da câmara da ilha de Santiago de Cabo Verde. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.15.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 114. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 504. 
 

 

505.  1677, Julho, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei 
D. António de São Dionísio, dando conta do falecimento do governador João Cardoso Pissarro e o modo 
como se procedeu na eleição de novos governadores nos oficiais da câmara e ouvidor-geral; queixando-se da 
actuação do novo governo em relação a dois navios de registo [de Castela] que negociavam negros entre os 
rios da Guiné e a ilha de Santiago e com um patacho inglês que das Canárias tinha chegado àquela ilha, 
pondo em causa a navegação, o comércio e consequentemente os direitos da Fazenda Real; e informando 
das transgressões, insolências e descaminhos que doravante se cometem, da falta de justiça e do miserável 
estado que vivem os moradores da terra e do modo como procedeu para debelar a crise na ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.15v.-16v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 115. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 505. 
 

 

506.  1677, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre se remeter a um dos corregedores 
da Corte do Crime a residência que o ouvidor-geral de Cabo Verde, Francisco Pereira, tirou do tempo em que 
serviu, no mesmo cargo, João Rodrigues da Serra, tomando em consideração o parecer do conselheiro, o 
desembargador, Carlos Cardoso Godinho. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.16v; anexo: pareceres.   
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 116. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 506. 
 

 

507.  1677, Julho, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta dos oficiais da câmara das 
ilhas de Cabo Verde informando do estado miserável em que se acha a ilha de [Santiago] por falta de 
dinheiro; da chegada de dois navios de Sevilha que compraram negros sem pagar donativos alegando que 
estes só eram pagos em tempo de guerra; e solicitando deferimento ao pedido dos moradores no sentido de 
se cunhar e acrescentar o valor da moeda de modo a evitar o seu saque para fora da ilha; sobre a carta do 
ouvidor-geral, Francisco Pereira, informando também da pretensão daqueles moradores e solicitando ordens 
para se permitir o cunho, apelando considerar-se as muitas dificuldades e grandes necessidades por que 
padecem as ilhas. 
Anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 112 e 117. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 507. 
 

 

508.  1677, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento dos religiosos da 
Província de Soledade do convento de São Francisco da ilha de [Santiago], de Cabo Verde, solicitando 
provisão, em consideração dos seus serviços naquela ilha e na Guiné, para que o governador de Cabo 
Verde, o provedor da Fazenda Real ou outro ministro, lhes dê do dinheiro do cunho das moedas, ajuda para 
as obras do convento; sobre a carta dos oficiais da câmara, no governo das ilhas, pedindo deferimento à 
petição daqueles religiosos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 118. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 508. 
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509.  1677, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei 
D. António de São Dionísio, dando conta do que tem feito para as igrejas das ilhas do Barlavento, São 
Nicolau, Santo António [Antão], donataria do Conde de Santa Cruz, Maio e Boavista, assistindo-as com 
párocos, visitadores e confessores com as suas côngruas pagas pelos moradores; sobre ornamentos que deu 
das igrejas da ilha de Santiago; e solicitando ordenar ao provedor e almoxarife da Fazenda Real que não 
levantassem dúvidas da provisão que lhe dá garantia de uma embarcação e mantimentos para si e para os 
visitadores quando fosse ou mandasse visitar as igrejas da sua diocese; acerca dos mancebos que mandara 
recrutar para lhes ensinar gramática e se instruírem de modo a dotar as igrejas daquelas ilhas com servidores 
religiosos, naturais delas, suprimindo a inconveniência de haver clérigo forasteiro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.17v; das 4 ilhas referidas 
como sendo do grupo Barlavento, não deve incluir-se a ilha do Maio; anexo: carta.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 199 e 110. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 509. 
 

 

510.  1677, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA  do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do Bispo de Cabo Verde, D. 
António de São Dionísio, informando do miserável estado em que se acha aquela cristandade e que convinha 
reedificar ali o hospício enviando clérigos reformados do recolhimento do Espírito Santo da cidade de [Lisboa] 
para a sua missionação; acerca comportamento de alguns visitadores, cónegos e clérigos daquela sé que se 
davam aos mais excessivos procedimentos, roubando as igrejas, mancomunando-se com negros e 
desrespeitando o prelado, pelo que solicitava o apoio do poder executivo na sua punição; e advertindo do 
cuidado que se devia ter com a povoação de Cacheu pela facilidade com ali se rouba.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.18; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6- A, doc. 111 e 120. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 510. 
 

 

511.  1677, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do antigo capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo, António Furtado de Mendonça, solicitando provisão para lhe pagarem os seus 
soldos devidos, ou do dinheiro do depósito na ilha de Santiago procedente da cunhagem da moeda, ou na 
ilha da Madeira ou em qualquer parte onde possa fazer-lhe aquele pagamento por faltar rendimentos à ilha do 
Fogo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 121. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 511. 
 

 

512.  1677, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento de réplica dos 
religiosos da Província da Soledade do convento de São Francisco da ilha de [Santiago] de Cabo Verde, 
solicitando, contrariamente à provisão passada para terem direito, por tempo de seis anos, a uma parte dos 
donativos pagos pelos navios de registo de [Castela] que entrassem naquela ilha para acudir às obras do 
convento, que se lhes mandasse, dado à urgência dos trabalhos, da cidade de Lisboa o dinheiro que tinham 
orçado para o pagamento dos materiais, deixando a outra parte para receber em dois anos consoante as 
necessidades daquela obra.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 122. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 512. 
 

 

513.  1677, Outubro, 7, Lisboa 
ESCRITO do secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Barreto de Sampaio, ao secretário de estado, 
Francisco Correia de Lacerda, informando ter levado ao Conselho várias consultas em que constam a dos 
capuchos de Cabo Verde, também do pagamento das armas de Portalegre e a relação que eram necessárias 
para eles, do posto dos governadores nomeados, para poder se expedir seus governos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 123. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 513. 
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514.  1677, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento de João de La Palma, 
licenciado pela Universidade de Paris e morador na ilha de Santiago, solicitando provisão para que o médico 
Pedro Brandão Neto não lhe impeça o exercício das faculdades de cirurgião e físico-mor por não ser formado 
pela Universidade de Coimbra, requisito que aquele alega ser necessário para poder se exercer no Reino e 
nas conquistas, podendo antes exercê-las livremente por ser naturalizado, casado na ilha e ter servido ofícios 
vários como almotacel, vereador, juiz Ordinário e dos Órfãos, almoxarife e recebedor da Fazenda Real e 
tesoureiro do cunho da moeda. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 124. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 514. 
 

 

515.  1677, Novembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. António de São Dionísio, solicitando provisão para lhe pagarem, por conta das provisões que 
tem, os dinheiros devidos desde a morte do seu antecessor [D. Fabião dos Reis], pelos rendimentos da 
Alfandega Real ou pelo cunho das moedas da ilha de Santiago, ou então do dinheiro do depósito para as 
obras da sé [de Santiago], comprometendo-se a dar fiança segura e abonada de tornar a repô-los quando 
recebesse pela ilha da Madeira, por onde lhe tinha sido feita a consignação daqueles pagamentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 125. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 515. 
 

 

516.  1678, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre se passarem às ilhas de Cabo 
Verde em companhia do governador Manuel da Costa Pessoa, um condestável, dois artilheiros e um mestre 
pedreiro e seu ajudante bem como as ajudas de custo que haviam de ter e os salários que iam receber 
naquelas ilhas. 
obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.19v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 127. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 516. 
 

 

517.  1678, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, tendo em conta as informações e parecer 
do governador nomeado para Cabo Verde, Manuel da Costa Pessoa, sobre se desanexar o ofício de 
provedor da Fazenda Real, da jurisdição do ouvidor-geral daquelas ilhas; o Conselho sugere que admitindo-
se essa possibilidade e da conveniência que pode resultar à Fazenda Real em nomear pessoa que sirva de 
provedor da Fazenda em Cabo Verde separando-se este cargo do ouvidor-geral, e vendo a sua utilidade, 
prover para aquele ofício, João Freire de Andrade, morador e casado na ilha de Santiago, pessoa nobre e 
afazendado, inteligente e formado pela Universidade de Coimbra, dando-se-lhe um novo regimento quando 
acabado o provimento que nele tem o actual ouvidor-geral [Francisco Pereira]. 
Obs.: ver Catálogo da exposição de Cabo Verde, nº77, 1985; AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 478, fls.20, 20v; anexo: ofício e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 129 e 113. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 517. 
 

 

518.  1678, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre resolução de outra de 22 de Março, 
que ordena o governador das ilhas de Cabo Verde, Manuel da Costa Pessoa embarcar no navio Santo Lenho 
de que é mestre Pedro Rodrigues Prego e propriedade de Francisco Lopes Ferrão; sobre se passar provisão 
para o pagamento do fretamento daquele navio pela Fazenda Real de Cabo Verde que leva além do 
governador, mais de trinta pessoas, entre elas, soldados, religiosos e criados, um condestável, dois artilheiros 
e um mestre pedreiro e seu ajudante, fato e matalotagem dos passageiros, incluindo tabuados, ripas e pregos 
para as obras de fortificação do ilhéu da vila da Praia de Santa Maria.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 20 v, anexo: consulta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 128. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 518. 
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519.  1678, Junho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do guardião do 
convento de São Francisco da ilha de [Santiago] de Cabo Verde e comissário da missão de Guiné [Manuel de 
Aveiro], solicitando provisão, por ter aumentado o número de religiosos missionários para catorze, para que o 
provedor da Fazenda Real lhe auxilie com a ordinária que têm direito para o seu sustento e, juntamente, a 
dízima do peixe. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6-A, doc. 132. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 519. 
 

 

520.  1678, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Pessoa, informando acerca da inconveniência do pedido dos oficiais da câmara da 
ilha de Santiago em elevar o preço da moeda naquela ilha à semelhança do que se fez no Brasil; e solicitando 
ordens para receber navios castelhanos, aceitando nas transacções dos géneros, patacas, ainda que não 
fossem cunhadas, no valor de seiscentos mil réis, de modo a animar os moradores e o comércio da ilha, 
aumentar os rendimentos da Alfandega Real e ter-se com o que pagar os filhos da folha. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 24-24v; anexo: 
consulta, consulta (cópia), parecer (minuta), carta e requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 6-A, doc. 135. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 520. 
 

 

521.  1678, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei 
D. António de São Dionísio, informando ter provido párocos para as ilhas do Maio, Boavista e São Nicolau 
com solicitação aos feitores e moradores delas de cooperarem com uma côngrua para o seu sustento; 
queixando-se do feitor da ilha de São Nicolau, donataria do marquês de Gouveia, que recusou este 
pagamento ao pároco enviado para administrar sacramentos aos moradores daquela ilha; e sobre o aviso dos 
dois anos e meio dos salários vencidos que lhe devem. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 24v- 25; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 134 e 133. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 521. 
 

 

522.  1678, Novembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os pretendentes à propriedade do 
ofício de tabelião do Público, Judicial e Notas da cidade da Ribeira Grande, ilha de [Santiago] de Cabo Verde, 
de que era proprietário, Frutuoso de Carvalho, que faleceu sem deixar filhos. É opositor e requerente, o 
serventuário do lugar, Jorge Machado, morador naquela ilha, que pede a propriedade do cargo, constando ter 
servido de soldado, alferes, ajudante do sargento-mor e capitão do baluarte São Brás, escrivão da Matança e 
feitor da Fazenda Real nas ilhas de Barlavento. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 136. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 522. 
 

 

523.  1679, Maio, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento de Manuel de Puga 
de Sá, solicitando provisão para nomear como serventuário do ofício de escrivão da Correição das ilhas de 
Cabo Verde, de que é proprietário, Bernardo Rodrigues Pereira, por assistir na cidade de Lisboa no cargo de 
administrador do Contrato do Sal, e ser casado com família numerosa.  
Anexo: bilhete 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 137. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 523. 
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524.  1679, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o concurso da propriedade do ofício 
de escrivão de Almotaçaria, da cidade da Ribeira Grande da ilha de [Santiago], de que era proprietário, João 
Fernandes Mascarenhas, que faleceu sem deixar filhos. É opositor e requerente, Lourenço Lopes 
Mascarenhas, que pede a propriedade do cargo, constando que serve como soldado naquela cidade, tabelião 
do Público, Judicial e [Notas], e ter servido de escrivão de Almotaçaria, contador, inquiridor e distribuidor, 
além de concorrer também a condição de ser neto e sobrinho dos últimos proprietários do cargo, Custódio 
Fernandes Mascarenhas e João Fernandes Mascarenhas. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 138. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 524. 
 

 

525.  1679, Julho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Pessoa, dando conta da miséria em que se acha a ilha de Santiago devido às muitas 
doenças que ali grassara, e do falecimento do condestável, um artilheiro e o pedreiro que levara consigo; 
solicitando, para o empreendimento da fortificação do ilhéu da vila da Praia, o envio de uma barca rasa de 
boa madeira, bem como pás com pontas de ferro, enxadas, sacos de estopa grossa para transporte de cal; e 
queixando-se do Bispo [D. António de São Dionísio], dos seus procedimentos e da sua atitude para com os 
moradores daquela ilha, o que o tem tornado numa pessoa malquista.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.27.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 143. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 525. 
 

 

526.  1679, Julho, 9, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. António de São Dionísio, ao príncipe ao príncipe regente [D. Pedro] 
sobre considerar ilegal e uma heresia, conforme a Bula da Ceia do Senhor, a venda de cavalos que se fazia 
aos ingleses na ilha do Fogo, o que se observava também em todas as ilhas do Barlavento; denunciando os 
procedimentos do antigo capitão e sargento-mor, Cristóvão de Gouveia de Miranda, do interesse que 
manifestou naquele negócio enquanto exerceu naquela capitania; e acerca da venda de espingardas, 
alfanges e outras armas aos gentios dos rios da Guiné e o perigo que esta acção representava para as 
conquistas do Reino.    
Obs.: m. est.; ver. AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.28-28v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 140. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 526. 
 

 

527.  1679, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Pessoa, avisando do estado de guerra em que se encontra Cacheu, o seu capitão-
mor António de Barros Bezerra, com os reis gentios circunvizinhos, necessitando para seu socorro, cavalos, 
degredados, soldados, armas, munições, selas e coldres; ressalvando da possibilidade de, com esta 
guarnição, levar vantagem na extensão do domínio daquela praça, fazer tributários o morgado, el rei da Mata 
e o rei de Mompataz em sinal de dependência, como o era o de Bissau; e informando do que tem feito para 
melhorar a vila da Praia e do início das obras da fortificação do ilhéu de [Santa Maria]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 141. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 527. 
 

 

528.  1679, Julho, 20, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei António de São Dionísio ao príncipe regente [D. Pedro] dando conta da 
omissão que os moradores fazem dos dízimos consignados como remuneração da sua côngrua e do clero; e 
do que tem advertido e procedido para que os moradores da principal ilha, a de Santiago, e os moradores das 
ilhas de Barlavento cumpram com aquela obrigação com que vinham transaccionando com os ingleses em 
âmbar, sal e cavalgaduras menores que saiam particularmente das ilhas do Maio, Boavista e São Nicolau. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.27v., 28. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 142. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 528. 
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529.  1679, Agosto, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. António de São Dionísio, solicitando que à provisão que ordenava o pagamento de parte dos 
dinheiros devidos desde a morte do seu antecessor, [D. Fabião dos Reis], se anexasse uma apostila e se lhe 
passassem vias, para perceber pelo dinheiro do cunho das moedas na ilha de Santiago, sem fiança, por ter 
renunciado da consignação do ordenado nos rendimentos da ilha da Madeira; e solicitando outra provisão 
para receber o montante restante, do depósito de Cacheu e procedidos dos direitos dos navios castelhanos, 
juntando declaração para se lhe fazer o pagamento dos salários vencidos, e do mais que lhe estivessem 
devendo, porquanto na provisão geral de seu pagamento, constava que não chegando os dízimos e direitos 
da Alfândega de Cabo Verde, serem-lhe pagos os seus ordenados pelos direitos dos navios que fossem à 
Guiné. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 144. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 529. 
 

 

530.  1679, Setembro, 5, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei 
D. António de São Dionísio, informando acerca da causa porque se deixou de ministrar as cinquenta e duas 
missas anuais pela alma do Infante D. Henrique; e sobre a relação das ordens que envia e por onde se fazia 
o pagamento as missas. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.27-27v; anexo: cartas 
(fragmentos), certidão (traslado) e provisão (traslado).  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 131e 145. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 530. 
 

 

531.  1679, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre outra da Mesa da Consciência e 
Ordens sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. António de São Dionísio queixando-se acerca das coimas 
aplicadas aos eclesiásticos e alternativa dos testamentos; solicitando uma provisão para se dar cumprimento 
à lei da Concordata e alternativa, ordenando aos ouvidores gerais que não usurpassem do vigário geral, 
como juiz dos Resíduos da jurisdição eclesiástica, as contas dos testamentos dos defuntos que falecessem 
nos meses alternativos e que pertenciam ao eclesiástico, na forma como se observava no Reino, na ilha da 
Madeira e mais partes ultramarinas e nem se intrometessem naquelas contas; sobre as informações do 
ouvidor-geral, Francisco Pereira, esclarecendo os motivos por que é que não se procedia nas ilhas, o mesmo 
que se observava no Reino, em relação à alternativa dos testamentos. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.21e 30-31; anexo: 
consulta, requerimento (fragmento), cartas (fragmentos), certidão com o traslado da lei da concordata e 
alternativa e decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 139, 130 e 146. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 531. 
 

 

532.  1679, Setembro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Pessoa, informando acerca do dinheiro que estava em depósito em Cacheu 
procedente dos rendimentos dos navios castelhanos e do assento das quantias das barafulas, na qual não se 
incluíam os direitos e donativos de um navio inglês, dois franceses e de dois patachos provenientes da 
Gambia, em que fazia questão, se pedisse conta ao capitão-mor, António de Barros Bezerra; comunicando 
serem necessários, para a guarnição, defesa e conservação de Cacheu, mais dinheiro, por crescerem as 
folhas daquela praça; acerca dos cavalos que envia da ilha do Fogo, e da necessidade que havia de 
soldados, armas, munições, acessórios, aparelhagens, aprestos e mais materiais; e sobre a advertência que 
faz sobre as vantagens que se poderiam tirar com este reforço, estendendo o domínio desta conquista para o 
interior, evitando a afluência de estrangeiros aos rios da Guiné e abrindo espaço para a penetração da 
cristandade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.29-30.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 147. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 532. 
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533.  1679, Outubro, 1, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo 
de Cabo Verde, frei D. António de São Dionísio, solicitando provisão para, sem embargo da verba lançada 
nos livros da Alfândega Real da consignação do seu ordenado, lhe pagarem o montante que ficou dos 
dinheiros devidos desde a morte do seu antecessor [frei D. Fabião dos Reis] e os salários atrasados, pelo 
dinheiro do depósito de Cacheu procedidos dos direitos dos navios castelhanos e pelo dinheiro em depósito 
que houver em Cabo Verde independentemente de quaisquer outras consignações e ordenados que se 
façam, dando-se preferência ao ordenado do Prelado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 148. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 533. 
 

 

534.  1679, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre concurso da propriedade do ofício 
de meirinho do Mar da ilha de Santiago de Cabo Verde, de que era proprietário Domingos Dias, que faleceu 
sem deixar filhos. É opositor e requerente, o serventuário do lugar Manuel Garcia, que pede a propriedade do 
cargo, constando servir naquela ilha de soldado da companhia de ordenança e ter servido como guarda da 
Alfândega Real na cidade da Ribeira Grande.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 149. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 534. 
 

 

535.  1680, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do capitão Luís 
Antunes Viana, proprietário da nau Nossa Senhora da Piedade e Santo António, solicitando patente de 
capitão-de-mar-e-guerra ad honorem da sua nau, pelo serviço que vai prestar levando socorro às praças de 
Cabo Verde e Bahia [Brasil]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 150. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 535. 
 

 

536.  1680, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ex-capitão e 
[sargento] -mor da ilha do Fogo, Cristóvão de Gouveia de Miranda, solicitando o pagamento dos dinheiros 
devidos do tempo em que serviu naquele posto por forma a quitar as suas dívidas. 
Anexo: provisão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 153 e 157. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 536. 
 

 

537.  1680, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do cabido da sé da 
ilha de Santiago de Cabo Verde, solicitando uma provisão para o provedor da Fazenda Real não arrematar os 
dízimos daquela ilha e os das ilhas de Barlavento, consignados para seus ordenados, sem antes serem por 
ele analisados de modo a harmonizá-los, oferecendo-se assim maior segurança aos lanços sem prejuízo da 
Fazenda Real; sobre a carta do Bispo de Cabo Verde, [frei D. António de São Dionísio], informando também 
dos lanços suspeitos e conluios que sucedem na arrematação dos leilões dos defuntos com grande perda dos 
seus legados uma vez que, em função de interesses vários, se vendem por menos do que valem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 154. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 537. 
 

 

538.  1680, Novembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para 
governador de Cabo Verde por ter acabado o tempo de Manuel da Costa Pessoa, propondo-se para esse 
cargo, Duarte Teixeira Chaves. São sugeridos, ainda, os nomes Manuel Pereira de Lacerda e António 
Barbosa Lobo. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 316v-317;  anexo: consulta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 155 e 159. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 538. 
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539.  1680, Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. António de São Dionísio, pedindo provisão para, sem embargo da verba lançada nos livros da 
Alfândega Real [das ilhas] para ser pago dos sobejos da ilha da Madeira por onde se fez a consignação do 
seu ordenado,  fazerem-lhe o pagamento do que resta dos seus salários vencidos e o mais que lhe estiverem 
devendo, pelos rendimentos dos despachos dos escravos de Cacheu levados para as Índias pelo mestre 
Diogo da Costa, e na falta desses rendimentos, ser pago nos direitos dos cinco navios que se despacharam 
em Cabo Verde ou pelo dinheiro mais bem parado que houver. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 156.  
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 539. 
 

 

540.  1680, Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do capitão-mor de 
Cacheu, João de Barros Bezerra, por substituição de seu pai, o capitão António de Barros Bezerra, 
solicitando para ser solto e que se mande levantar o sequestro de seus bens por o seu nome não constar da 
ordem de soltura que tinha sido dada a seu pai na sequência da execução e prisão que lhes fora mandado 
fazer por ordem do governador de Cabo Verde, Manuel da Costa Pessoa, sob o pretexto de lhes querer tomar 
contas da Companhia [de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné]. 
Anexo: consulta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 158. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 540. 
 

 

541.  1681, Fevereiro, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o posto 
de sargento-mor das ilhas de Cabo Verde. São opositores, Diogo Freire da Fonseca, Manuel Correia de 
Lacerda, homem rico e abastado, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, morador na cidade da Ribeira 
Grande e que serviu na ilha de [Santiago], nos cargos de milícia como soldado infante e de cavalo, alferes e 
capitão de uma companhia de ordenança, com referência de haver também servido nela, todos os cargos 
nobres como vereador, juiz ordinário, provedor da [Santa Casa da] Misericórdia, provedor da Fazenda Real, 
ouvidor-geral, escrivão da Correição, Capelas, Resíduos, Chancelaria e chanceler, escrivão dos Defuntos e 
Ausentes, tesoureiro e promotor fiscal da câmara Apostólica, e Miguel Belo da Costa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 333-333v.  
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 160. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 541. 
 

 

542.  [ant. 1681, Março, 7] 
REQUERIMENTO do médico-cirurgião e físico-mor da ilha de Santiago, João de la Palma, filho de João de la 
Palma, natural da cidade de Paris, Reino de França, graduado pela faculdade de Medicina pela Universidade 
de Salamanca e Paris, ao príncipe ao príncipe regente [D. Pedro] solicitando em consideração dos seus 
serviços, dois hábitos da Ordem de Cristo e uma tença para as pessoas que casarem com suas duas filhas. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: informação (minuta) e docs. comprovativos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6-A, doc. 152 e 106. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 542. 
 

 

543.  1681, Maio, 21, Cabo Verde  
CARTA do cabido da ilha de Santiago ao príncipe regente [D. Pedro] dando conta da necessidade da 
reedificação da sé daquela ilha, pela forte pressão que lhes impõe o facto de não terem um espaço 
apropriado para a celebração e actividades do culto com o aumento da população religiosa, além da igreja da 
Misericórdia; e sobre os melhoramentos das condições que poderiam ter se se lhes auxiliasse na 
continuidade daquela grandiosa obra iniciada há mais de cento e dez anos pelo antigo Bispo de Cabo Verde, 
frei D. Francisco da Cruz, dando-se-lhes, quanto mais não seja pela redução do projecto da planta inicial, o 
necessário para a sua conclusão. 
Obs.: ver Catálogo da exposição de Cabo Verde, nº 78, 1985; anexo: informação sobre a obra principiada da 
sé de Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 161. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 543. 
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544.  1681, Julho 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o posto 
de capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, distrito de Cabo Verde, no qual está exercendo, Afonso Pestana 
Peixoto. São opositores Cristóvão de Gouveia de Miranda que servira naquele cargo entre 1672 a 1678, e 
Manuel de Madureira.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 147; anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 162. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 544. 
 

 

545.  1681, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento de escrivão da 
Correição das ilhas de Cabo Verde, Bernardo Rodrigues Pereira, pedindo prorrogação na serventia do ofício 
pelo tempo que durar o impedimento à assunção do cargo de um dos filhos menores do falecido proprietário 
do lugar, Manuel de Puga de Sá. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 163. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 545. 
 

 

546.  1681, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do capitão da vila da 
Praia, ilha de [Santiago] de Cabo Verde, Manuel Bernardes de Araújo, solicitando provisão de licença para vir 
curar ao Reino. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 164. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 546. 
 

 

547.  1681, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. António de São Dionísio, solicitando apoio de alguns materiais como cal, madeira, telha e 
pregaria para as obras de reedificação da principal igreja de Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 165. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 547. 
 

 

548.  1681, Setembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do guardião do convento de 
São Francisco da ilha de Santiago de Cabo Verde e [comissário da missão de Guiné, Manuel de Aveiro], 
dando conta de estar terminado o hospício de Cacheu e informando da falta de religiosos naquela povoação 
pelo que solicita o envio de mais missionários para as missões nos rios e interior da Guiné e dar 
conhecimento, nesta matéria, ao provincial da Província de Soledade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.33v.34; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 151 e 156. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 548. 
 

 

549.  1681, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei D. António de São Dionísio, pedindo mandar por apostila no alvará que ordenava que fosse pago 
dos dinheiros do depósito de Cacheu e correspondente à restante dívida dos seus ordenados vencidos, para 
que tenha efeito, e se lhe faça o pagamento com declaração que não recebeu dos rendimentos da ilha da 
Madeira sem embargo das verbas lançadas nos livros dos despachos de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 167. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 549. 
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550.  1681, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do cónego Tomé de 
Alvarenga, solicitando na qualidade de herdeiro universal do doutor Gaspar Vogado, e em conformidade com 
a provisão passada pelo Conselho da Fazenda, mandar que o governador Cabo Verde, Manuel da Costa 
Pessoa, lhe restitua todos os bens que ficaram do daquele tesoureiro que servira as obras da fortificação de 
Cacheu, entre 1650 a 1661, depois de liquidadas as dívidas que ficara devendo à Fazenda Real, sem 
embargo de seus despachos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fls.355. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 168. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 550. 
 
 

 

551.  1681, Outubro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, com informações tomadas ao 
administrador Companhia de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné, Manuel Preto Valdez, sobre as queixas do 
capitão-mor de Cacheu, António de Barros Bezerra, contra o governador de Cabo Verde, Manuel da Costa 
Pessoa, e relativas às contas daquela Companhia, à fiança de soltura e levantamento do sequestro dos seus 
bens; sobre as cartas do governador, Manuel da Costa Pessoa, acerca das razões de não ter procedido 
conforme o mandado e as fianças que dava aquele capitão e avisando do miserável estado em que ficara 
Cacheu com a morte do antigo capitão-mor, Gaspar da Fonseca [de Ornelas]; sobre a carta do ouvidor-geral 
e provedor da Fazenda Real, Manuel de Sousa de Mendonça, referindo aos procedimentos deste capitão-mor 
naquela povoação, queixando-se, em particular, do governador, Manuel da Costa Pessoa e advertindo sobre 
do estado da Companhia. 
Obs.: docs. cosidos; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.36- 36v; anexo: 
requerimento, cartas e petição (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 169. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 551. 
 

 

552.  1681, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo, Cristóvão de Gouveia de Miranda, solicitando vencer os seus soldos a partir do 
dia em que foi nomeado naquele posto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 170. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 552. 
 

 

553.  1681, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o 
governo das ilhas de Cabo Verde por ter terminado o provimento de Manuel da Costa Pessoa. São opositores 
Francisco da Silva de Moura e Azevedo, António Pereira da Cunha, António de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, Manuel Pereira de Lacerda, Luís Lourenço de Sampaio e Belchior de Torres de Sequeira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 349-351v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 171. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 553. 
 

 

554.  1682, Junho, 28, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel da Costa Pessoa, ao príncipe regente [D. Pedro] dando conta 
dos desvios havidos na Fazenda Real daquelas ilhas; queixando-se do feitor da Fazenda de Cacheu [Manuel 
de Sousa de Mendonça Fuseiro], do seu procedimento em relação às suas obrigações e à Companhia [de 
Cacheu Comércio e Rios da Guiné], dos negócios que ali tinha com os franceses e acerca dinheiro que 
remetia para o Reino pelo mestre João Porto; informando  sobre da necessidade de se nomear um ministro 
letrado para averiguação dos muitos crimes e excessos que se teem cometido naquela povoação e tirar 
devassa da morte do capitão Sebastião de Vidigal, bem como enviar quarenta ou cinquenta homens do 
Reino;  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.39- 39v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 554. 
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555.  1682, Junho, 30, Santiago 
CARTA do provedor e irmãos da Santa Casa da Misericórdia da ilha de Santiago de cabo Verde, ao príncipe 
regente [D. Pedro] solicitando provisão para executarem quaisquer pessoas que tivessem dívidas com aquela 
Irmandade, sem embargo de quaisquer privilégios que tivessem, por estarem impedidos pelo governador 
Manuel da Costa Pessoa, de passar monitórias e fazer diligências pelo juízo eclesiástico para requerer a sua 
arrecadação. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod 478, fls.38v-39; anexo: cartas 
(traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 555. 
 

 

556.  1682, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Pessoa, dando conta dos acontecimentos e dos excessos que cometeram na região 
da Gâmbia à fortaleza de Cabo Verde, administrada pelo general, monsieur Dancor, os navios de guerra 
franceses, Conquista e La Catherina, comandados, respectivamente, pelos capitães, monsieur Laayro e 
monsieur Guis contra o patacho Conceição, do capitão João Porto, no regresso de Cacheu com fazendas da 
Companhia; do auto que mandou fazer pelo ouvidor-geral Francisco Pereira e que remetia; acerca da sua 
advertência sobre as  consequências e perigo que representavam os franceses naquele comércio, alertando 
que da preservação de Cacheu dependia, também, Cabo Verde; sobre a carta dos oficiais da câmara da ilha 
de Santiago acerca do sucedido, pedindo que se considerasse sobre matéria tão importante para a 
manutenção da ilha e de seus moradores.  
Obs.: docs. cosidos; m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 36v-
37v; anexo: escrito, cartas e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 556. 
 

 

557.  1682, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre propostas de nomeação de sujeitos 
para o governo de Cabo Verde pela escusa que apresentou o governador nomeado, Francisco da Silva de 
Moura. São opositores Inácio da França Barbosa, António de Albuquerque Coelho de Carvalho e Veríssimo 
de Carvalho [da Costa]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 376v-379v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 557. 
 

 

558.  1682, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre resolução de outra de 12 de 
Setembro de 1679, com base nas informações colhidas pelo ouvidor-geral de Cabo Verde, Francisco Pereira, 
sobre declaração do tutor e curador de menores, acerca do alvará de licença que pedia o administrador dos 
bens da Capela e Morgado, Manuel Jorge, morador na cidade da Ribeira Grande de Santiago, para aforar as 
casas daquela propriedade instituída por Manuel Rodrigues Porto, seu bisavô, e sitas na rua do Calhau 
daquela cidade, deixadas em ruína por falecimento de seu irmão, António Rodrigues da Penha, sem embargo 
de estarem vinculadas à Capela. 
Anexo: consulta e bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 558. 
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559.  1682, Setembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do ex-capitão-mor de 
Cacheu, António de Barros Bezerra, solicitando que seja solto da cadeia da Corte, para onde fora remetido na 
sequência da sua prisão feita por ordem do governador de Cabo Verde, Manuel da Costa Pessoa, para dar 
contas em liberdade, da Companhia [de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné], prestando-se, para o efeito, a 
dar fiéis carcereiros. O Conselho sugeriu que se deferisse o requerimento daquele capitão, tendo em conta as 
informações do administrador daquela Companhia, Manuel Preto Valdez, e abonação que fizeram os seus 
fiéis carcereiros, o corregedor do Crime da Repartição de S. Paulo, Nicolau de Torres, e o antigo 
administrador da Junta do Comércio Geral da ilha da Madeira, Gaspar de Andrade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fls.355; anexo: consulta de 15 de Julho de 1682. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 6.  
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 559. 
 

 

560.  1682, Setembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do capitão e [sargento-mor] 
da ilha do Fogo, Cristóvão de Gouveia de Miranda, dando conta de ter embargado a ordem de pagamento 
dos soldos do seu antecessor, o capitão António Gomes Brandão, do tempo que ali servira por dúvidas que 
tivera sobre se se devia pagar aos capitães que eram providos pelos governadores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478 fls.37v-38, anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 560. 
 

 

561.  1682, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre carta do governador de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Pessoa, dando conta do mau procedimento com que o antigo capitão-mor de 
Cacheu, Afonso Pestana Peixoto, exerceu naquele posto; da devassa e informações que lhe mandou tirar 
pelo ouvidor-geral, Francisco Pereira e pelo novo capitão-mor daquela praça, José Gonçalves de Oliveira; e 
comunicando do inventário que mandou fazer dos bens daquele capitão, aquando do seu falecimento, pelo 
provedor dos Defuntos e Ausentes, Manuel Correia de Lacerda, os quais embargou para lhe serem tomadas 
suas contas.   
Obs.: docs. cosidos; m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.38-38v; 
anexo: carta e auto (traslado).   
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 561. 
 

 

562.  1682, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento do governador 
nomeado para Cabo Verde, Inácio da França Barbosa, solicitando provisão para, à semelhança dos seus 
antecessores, ser pago naquelas ilhas e na mesma quantia, os dinheiros do frete e passagem de sua 
embarcação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 6, D. 562. 
 

 

563.  1683, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as memórias e as disposições 
nelas inclusas, do que requerem os missionários que vão para a Serra Leoa. [O Conselho é de parecer que 
dos vários pontos que constituem a memória, deve-se: encarregar a Junta das Missões ou dos Armazéns a 
dar a estes religiosos, anualmente, através do seu síndico geral, na Corte, uma ordinária que seria remetida 
em espécie para Cabo Verde e dali para Cacheu, donde se enviaria à missão em que residissem; passar-lhes 
provisão para que recebessem do depósito de Cacheu as barafulas necessárias para a fundação do hospício 
na ilha de Bissau; ordenar, do dinheiro daquele depósito de Cacheu, que se fizesse o pagamento do mestre 
do patacho que os transportavam e ao companheiro do padre perfeito [da missão da Serra Leoa, das ilhas de 
Cabo Verde, frei António de Truzillo] que levavam das ilhas Canárias; e responsabilizar a Provedoria do 
Armazéns sobre a matalotagem, aguada e botica da missão].     
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fls.31. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 563. 
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564.  1683, Abril, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão de ordenança da vila da Praia, ilha de [Santiago] de Cabo Verde, vago, pelo falecimento de 
Manuel Bernardes de Araújo. São opositores Manuel Ribeiro da Fonseca que serviu naquela ilha de soldado, 
alferes, ajudante e capitão de infantaria da ordenança e guarnição da cidade da Ribeira Grande, António 
Coelho de Melo, nobre, dos principais da ilha de Santiago, onde é morador, que consta ter servido como 
soldado, alferes e capitão de infantaria e ordenança, João Correia de Lacerda que ali serve há mais de doze 
anos, desde Dezembro de 1669, em praça de soldado, alferes, ajudante do sargento-mor e capitão de 
infantaria da ordenança, ocupando também os cargos de almotacé, vereador mais velho, escrivão da câmara 
e da Correição, Capelas e Resíduos, e Bernardo da Lomba que consta ter servido de soldado e alferes na 
mesma ilha, onde serviu também seu pai, Domingos da Lomba. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 395v-396.   
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 564. 
 

 

565.  1683, Junho, 28, [Santiago]  
CARTA do governador de Cabo Verde, Inácio da França Barbosa, ao príncipe regente [D. Pedro] dando conta 
da sua chegada à ilha de Santiago e da morte de Gaspar Viegas perpetrada pelo capitão Simão da Costa, por 
aquele ter intentado contra a vida de seu tio, o ex- governador Manuel da Costa Pessoa, na companhia dos 
delinquentes Manuel Barradas e Diogo da Mota e alguns negros; acerca do castigo que pretende aplicar a 
estes dois réus, desterrando-os para a Índia em duas naus inglesas que estavam de passagem naquela ilha. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.40v-41. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 565. 
 

 

566.  1683, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do prefeito das missões da [Serra Leoa] 
das ilhas de Cabo Verde, frei António de Truzillo, dando conta da sua chegada às ilhas e dos missionários 
que de Cabo Verde passariam a Cacheu e dali à sua missão de conversão dos gentios do reino de Bissau; 
informando dos religiosos que foram para o Rio Grande [de Buba] na difusão e evangelização da fé e do 
pedido de deferimento da esmola que solicitavam ser enviado àquela povoação, através do seu síndico geral; 
sobre carta do governador Inácio de França Barbosa, informando também da sua chegada e daqueles 
religiosos; dando conta de haver falecido o padre, frei Francisco, do Desterro Religioso Português e de terem 
adoecido alguns; e sobre o apoio que lhes deu para o seu apresto e no pagamento das ajudas de custo.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.40, anexo: cartas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 566. 
 

 

567.  1683, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a devassa que remeteu o ouvidor-geral das 
ilhas de Cabo Verde, Francisco Pereira, acerca da morte do antigo capitão-mor de Cacheu, Manuel 
Quaresma, tendo em conta as informações do conselheiro, o desembargador Carlos Cardoso Godinho. O 
Conselho sugeriu que se remetesse a devassa a um corregedor do Crime da Corte para que dela 
sentenciasse. 
Obs.: m est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.40; anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 567. 
 

 

568.  1683, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do antigo capitão-mor de Cacheu, 
António de Barros Bezerra solicitando a nomeação de um juiz a quem pudessem ser remetidas as contas do 
tempo em que administrou a fazenda da Companhia [de Cacheu, Comércio e Rios da Guiné], e todo o 
processo a ele referente, para se lhe deferir com justiça. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49. fls. 32v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 568. 
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569.  1683, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do capitão e sargento-mor da ilha do 
Fogo, Cristóvão de Gouveia de Miranda, dando conta das queixas que os moradores daquela ilha lhe fizeram 
acerca dos maus procedimentos com que exercia o juiz dos Órfãos, Estevão Pereira de Matos. 
Obs.: m. est., ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478. fls.4, anexo: carta e 
certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 569. 
 

 

570.  1683, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
António de São Dionísio, solicitando novas ordens para que o governador, Inácio da França Barbosa, e o 
ouvidor-geral, Francisco Pereira, tornassem a informar, para ser deferido e se passar provisão, sobre o direito 
de isenção de pagamento do tributo, pensão e outras custas, que ele e mais clérigos tinham na ilha de 
Santiago sobre os dízimos das peles e couros das ilhas de Barlavento, por onde estavam consignados a sua 
côngrua e por assim se observar em todas as ilhas do ultramar e no Reino; sobre carta do governador, Inácio 
de França Barbosa, satisfazendo com informações, acerca das razões de se proceder, na ilha de Santiago, 
primeiro no quarto que o dízimo, nos géneros das ilhas de Barlavento, advertindo acerca da inadequação 
daquele pedido e no prejuízo que seria, de um procedimento contrário, para os filhos da folha na gestão da 
Alfândega e nos rendimentos da Fazenda Real. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fls.39.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 570. 
 

 

571.  [ant. 1684, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO do padre Luís de Araújo ao rei [D. Pedro II] solicitando um alvará de mantimentos por ir se 
apresentar como cónego da sé da ilha de Santiago de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 571. 
 

 

572.  1684, Janeiro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
António de São Dionísio, com base nas informações do governador daquelas ilhas, Inácio da França Barbosa, 
solicitando provisão para, dos direitos que pagarem os navios castelhanos que chegassem à cidade da 
[Ribeira Grande de Santiago] se lhe fizesse o pagamento de todos os seus ordenados devidos e que faltando 
aqueles navios, fosse pago do dinheiro dos navios de registo castelhanos do depósito de Cacheu, na posse 
do feitor [da Fazenda Real], Manuel de Sousa de Mendonça Fuseiro, ou quem seu cargo servisse. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fls.57.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 572. 
 

 

573.  1684, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado para 
Cabo Verde, Luís Rodrigues Belo, pedindo ordem para vencer os seus ordenados a partir do dia do seu 
embarque do Reino para as ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 573. 
 

 

574.  1684, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão 
e sargento-mor da ilha do Fogo, por terminar o provimento de Cristóvão de Gouveia de Miranda. São 
opositores Francisco Cabral e Lourenço Correia de Lacerda que serviu na ilha de Santiago como capitão de 
uma companhia de ordenança, intercalando-o de Dezembro de 1672 até Julho de 1683, com a serventia dos 
ofícios de escrivão da Fazenda dos Defuntos e Ausentes e dos Órfãos, de almotacel, procurador e vereador 
da câmara. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls. 420; anexo: informação.   
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 22 e 14. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 574. 
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575.  1684, Julho, 10, [Santiago]  
CARTA do governador de Cabo Verde, Inácio da França Barbosa, ao rei [D. Pedro II] informando da 
prudência com que ficara nos navios que fossem aportar nos portos das ilhas, pela advertência que se lhe fez 
da intenção de D. João de Lima, filho de D. Francisco de Lima, sair de Cádis com navios a corso. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.42.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 575. 
 

 

576.  1684, Julho, 13, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. António de São Dionísio ao rei [D. Pedro II] dando conta da 
difamação de que é alvo por parte do deão da sé de Santiago e do padre Estevão Freire; informando sobre o 
novo governador, Inácio da França Barbosa, do ouvidor-geral, Luís Rodrigues Belo e levantando suspeições 
sobre as patacas adquiridas pelo ex- governador, Manuel da Costa Pessoa; advertindo do estado de 
degradação da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, na vila de [S. Filipe], ilha do Fogo; queixando-
se da sua situação, do que tem feito para as ilhas e os dinheiros que tem despendido na oferta de cálices às 
igrejas das ilhas Maio e Boavista, furtados por um corsário inglês, e nas obras da igreja de Cacheu; 
informando acerca da devassa tirada ao vigário da ilha do Fogo sobre quem pede medidas punitivas; 
comunicando sobre o antigo capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Cristóvão de Gouveia [e Miranda], da 
sua atitude, após sindicância feita pelo ouvidor-geral, Francisco Pereira; da chegada de Cacheu do mestre 
João Gomes e da morte das peças mandadas buscar àquela povoação; da perda geral que teve a ilha de 
Santiago com aquelas importações bem como o governador Inácio de França Barbosa, o antigo governador 
Manuel da Costa Pessoa e as pessoas envolvidas nos fretes; e sobre o regresso à Corte do prefeito das 
missões da Serra Leoa das ilhas de Cabo Verde, frei António de Truzillo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 576. 
 

 

577.  1684, Julho, 19, Santiago 
CARTA dos oficiais da câmara da ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. Pedro II] dando conta do estado 
das fortificações e fortalezas da cidade da [Ribeira Grande], faltando-lhes armas e mosquetarias; e advertindo 
do estado miserável daquela ilha pela falta de mantimentos e comércio pelo que solicitavam a desobrigação 
do pagamento do imposto das três barafulas a que estavam obrigados os seus moradores por cada peça de 
escravos que negociassem em Cacheu, durante os seis anos da vigência da Companhia do Cacheu, [Rios e 
Comércio da Guiné]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 577. 
 

 

578.  1684, Julho, 20, [Santiago]  
CARTA do governador de Cabo Verde, Inácio da França Barbosa, ao rei [D. Pedro II] dando conta de um 
navio inglês sublevado que indo para os Barbados aportou, sob pretexto de paz, nas ilhas do Maio, Boavista 
e Brava, saqueando-as; informando dos ornamentos e cálices que furtaram das igrejas das ilhas da Boavista 
e Maio, tendo sido recuperado um na praça da Gâmbia por um religioso português que o trouxe ao Bispado; 
comunicando acerca da nau de guerra inglesa que arribou à ilha de Santo Antão no encalce daquele navio e 
de navios a corso; e da advertência que fazia aos feitores para vigilância das suas ilhas.   
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 42. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 578. 
 

 

579.  1684, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre requerimento de Antónia de Crasto da Cal, 
mulher nobre e moradora na cidade de Leiria [Portugal], com base nas informações do ouvidor-geral de Cabo 
Verde, [Luís Rodrigues Belo], solicitando que se mandasse o provedor das Capelas daquelas ilhas, levantar-
lhe o embargo nas duas partes dos rendimentos da Capela de que era administradora e instituída na ilha de 
[Santiago] por Gregório Lourenço, depositando-se a terceira parte para serem aplicados na compra de 
escravos que faltavam na dita Capela, perfazendo assim, o número dos que se lhe vincularam para a sua 
conservação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 579. 
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580.  1684, Outubro, 20, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre cartas do governador de Cabo Verde, Inácio da França Barbosa e 
do ouvidor-geral, Luís Rodrigues Belo, acerca da prisão do capitão-mor de Cacheu, José Gonçalves de 
Oliveira e sua transferência para Farim levado a cabo pelos moradores daquela povoação; sobre a 
apropriação daquele governo dos principais cabecilhas da conjuração, Ambrósio Vaz de França, Santos de 
Vidigal Castanho e Manuel de Andrade e acerca dos excessos e impedimentos que cometeram em relação 
às actividades da Companhia [de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné], não dando cumprimento à ordem da 
sua reforma; sobre a inquirição e devassa que se tirou desses acontecimentos e da conveniência em se 
nomear, de novo, no cargo de capitão-mor de Cacheu, António de Barros Bezerra.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.42v- 43; anexo: 
cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 33, 31,30, 29 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 580. 
 

 

581.  1684, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei António de 
São Dionísio, informando das exéquias que se celebraram do falecimento dos reis [D. Afonso VI e D. Maria 
Francisca Isabel de Sabóia] e das dúvidas que pôs o almoxarife em fazer correr as despesas da cera e 
mausoléu das cerimónias funerárias por conta da Fazenda Real. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.43v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 34 e 23. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 581. 
 

 

582.  1684, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, com informações e parecer do conselheiro Carlos 
Cardoso Godinho, sobre a residência tirada pelo ouvidor-geral de Cabo Verde, Luís Rodrigues Belo, do tempo 
em exerceu o mesmo cargo, seu antecessor, Francisco Pereira. O Conselho sugeriu que se remetesse a 
residência a um dos corregedores do Crime da Corte para que dela sentenciasse. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.43v, anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 582. 
 

 

583.  [post. 1684, Novembro, 20] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Manuel de Madureira, referindo ter 
servido nas ilhas de Cabo Verde como soldado e sargento-mor, entre 1648 a 1684.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 583. 
 

 

584.  1684, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do sargento-mor da ilha de 
Santiago de Cabo Verde, Manuel Correia de Lacerda, cavaleiro professo da Ordem de Cristo e morador 
naquela ilha, solicitando a prorrogação do cargo, por mais três anos, dado à sua referência e prestação de 
serviços. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49., fls.126-126v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 584. 
 

 

585.  1685, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento dos religiosos capuchos da 
Província de Soledade do convento de S. Francisco da ilha de Santiago de Cabo Verde, solicitando o 
pagamento dos dinheiros devidos da ordinária que anualmente lhes são atribuídos e consignados nos 
rendimentos da Alfandega Real, pelo rendimento da cidade [de Ribeira Grande] ou de qualquer outra parte 
para continuarem as obras do convento, ou então dar-se-lhes os materiais necessários para os trabalhos em 
curso. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fls.136-136v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 585. 
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586.  1685, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra e requerimento de réplica do Bispo de 
Cabo Verde, frei D. António de São Dionísio, solicitando que à provisão que lhe fora dado para que se fizesse 
o pagamento de tudo o que lhe estivessem devendo de sua côngrua pelos direitos dos navios castelhanos 
que fossem à ilha de Santiago, e na falta deles, pelas barafulas em depósito de Cacheu desde que 
apresentasse declaração em como não recebeu das consignações dos dízimos da ilha de Santiago e dos das 
ilhas de Barlavento e certidão em como não houve sobejos na ilha da Madeira, onde se lhe consignaram seus 
ordenados, se dessem ordens para que daquela provisão se excluísse a cláusula e condição que se impôs de 
mostrar certidão em como não fora pago dos rendimentos daquela ilha, e fosse pago pelos dinheiros dos 
direitos do depósito de Cacheu. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fls.138v-139; anexo: consulta de 14 de Novembro de 
1684. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 586. 
 

 

587.  1685, Janeiro, 18, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão 
e sargento-mor da ilha do Fogo, vago, por estar preso [na cadeia do Limoeiro da cidade de Lisboa] o capitão 
e sargento-mor nomeado para aquela ilha, Francisco Cabral, por ordem do corregedor da Rua Nova, [António 
Rodrigues de Araújo], pela sua participação no assalto e furto à casa de Francisco de Albuquerque [Telles], 
natural da ilha da Madeira e assistente no Reino. São opositores, Francisco de Albuquerque Telles; Lourenço 
Correia de Lacerda, [natural de Cabo Verde, filho de Manuel Correia de Lacerda] que serviu na ilha de 
Santiago como capitão de uma companhia de ordenança, intercalando-o de Dezembro de 1672 até Julho de 
1683, com a serventia dos ofícios de escrivão da Fazenda dos Defuntos, Ausentes e dos Órfãos, de 
almotacel, procurador e vereador da câmara, Filipe Pereira Velho, que também foi sargento-mor naquela ilha 
e capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, por provimento do antigo governador, Manuel da Costa 
Pessoa, e António de Oliveira, [filho de João de Oliveira], morador na ilha de Santiago.  
Anexo: parecer e ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 587. 
 

 

588.  1685, Janeiro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do antigo capitão-mor de Cacheu, 
António de Barros Bezerra, solicitando a desobrigação dos fieis carcereiros que deu na cidade de Lisboa e 
que se dessem ordens para ser solto bem como também ao seu filho, João de Barros Bezerra, preso na ilha 
de [Santiago] de Cabo Verde, em razão do acórdão do Tribunal da Relação do Reino julgar improcedente o 
crime de que eram acusados e respeitante às contas da Companhia de [Cacheu, Comércio e Rios da Guiné], 
e nula a devassa que o antigo governador de Cabo Verde, Manuel da Costa Pessoa, mandou tirar, em Guiné 
dos seus procedimentos, de que resultou a sua prisão, para poderem tratar da sua justiça. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fls.146. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 588. 
 

 

589.  1685, Fevereiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Inês da Costa, moradora na 
ilha de Santiago, solicitando, também em nome de Catarina de Santa Clara e Leonarda da Costa o envio para 
Cabo Verde de um ministro íntegro e de justiça para tirar a devassa do homicídio do seu marido, capitão João 
da Costa da Nave, perpetrado por Paulo Cardoso Pissarro, João de Sousa, Rui Gomes, João Cardoso e 
Jorge de Araújo, bem como das muitas outras mortes atrozes e extorsões que constantemente têm assolado 
aquela ilha pelo descuido e lassidão dos ministros nomeados para a administração da justiça com destaque 
para o juiz, Afonso Vicente, sogro de Paulo Cardoso Pissarro e o ouvidor-geral, [Luís Rodrigues Belo]. 
Anexo: decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 589. 
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590.  1685, Março,15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Luís de Santa Maria, morador 
na ilha de Santiago de Cabo Verde e administrador do Morgado dos Mosquitos por tutela de seu neto, filho de 
Santos Rodrigues de Mesquita, solicitando provisão para o ouvidor-geral das ilhas, [Luís Rodrigues Belo], 
tombar ou demarcar os bens daquele Morgadio a bem e utilidade daquele órfão e mais sucessores, 
atribuindo-se-lhe um salário para o efeito. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, Cx. 5, doc. 27 e cx. 7, doc. 43. 
 AHU_CU_024, Cx. 7, D. 590. 
 

 

591.  1685, Julho, 10, [Santiago]  
CARTA do governador de Cabo Verde, Inácio da França Barbosa, ao rei [D. Pedro II] informando sobre o 
estado das fortificações, artilharia e armas da ilha de [Santiago] e a necessidade que havia da sua reparação 
na cidade da [Ribeira Grande] e vila da Praia; e que no particular, referente ao imposto das três barafulas, 
que a câmara pretendia não se pagassem em Cacheu pela extinção da Companhia [de Cacheu, Comércio e 
Rios da Guiné] era de parecer que os moradores de [Santiago] nela participassem pelo benefício que tinham 
da sua conservação, mas que se pedissem mais informações ao capitão-mor António de Barros Bezerra pelo 
conhecimento das despesas que tinha daquela povoação.  
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 44 e 56. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 591. 
 

 

592.  1686, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do governador de Cabo Verde, Inácio 
da França Barbosa, dando conta da chegada arribada ao porto da vila da Praia, da nau Almirante São 
Francisco de Borja que transportava para a Índia, João Tristão de Magalhães e do apoio e assistência que lhe 
prestou.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.45v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 592. 
 

 

593.  1686, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, Inácio da 
França Barbosa, dando conta da chegada à ilha de [Santiago] do capitão-mor de Cacheu, António de Barros 
Bezerra, de onde passou para aquela povoação levando da ilha cem homens e mais aprestos necessários e 
como foi recebido, após saber-se que o levantamento fora incitado pelo feitor [da Fazenda Real, Manuel de 
Sousa de Mendonça Fuseiro], e pelo [prefeito da missão da Serra Leoa e ilhas de Cabo Verde], frei António 
de Truzillo; sobre a prisão que o dito capitão mandou fazer ao feitor, [Manuel de Sousa de Mendonça 
Fuseiro], a  Ambrósio Vaz [de França] e Manuel de Andrade remetendo-os para a ilha de [Santiago]; sobre as 
razões de não ter enviado para o Reino, o feitor da Guiné, por via de Jerónimo Nunes da Costa, assistente 
em Holanda, que ajudara na recuperação, a um pirata, de uma caravela que fora do Reino a Cabo Verde 
buscar fazendas dos senhorios das ilhas do Barlavento; e sobre a notícia que tivera da população que fugira 
para a ilha da Boavista. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478 fls.45v-46; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 47 e 45. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 593. 
 

 

594.  1686, Abril, 6, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Luís Rodrigues Belo, ao rei [D. Pedro II] informando do inventário 
[das contas da Companhia de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné] que recebeu de Cacheu, por via de 
Manuel Afonso Palerma, estante na Guiné, por conta da diligência que  fora ordenado fazer, ficando o 
treslado no cartório da Correição; dando conta do que inferiu e que consta da carta do dito Manuel Afonso 
Palerma e que remete para o Reino.  
Obs.: m. est.; anexo: carta (traslado) e inventário. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 594. 
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595.  1686, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre se passar carta patente do posto de capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo, a Francisco Cabral que fora preso na cadeia do Limoeiro [da cidade de Lisboa] 
por ordem do corregedor da Rua Nova, António Rodrigues de Araújo, por se julgar inábil à ocupação daquele 
cargo, o pretendente António de Oliveira. 
Anexo: ofício.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 52 e 53. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 595. 
 

 

596.  1686, Junho, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas e papéis com as queixas que fazem uns 
dos outros o governador de Cabo Verde, Inácio da França Barbosa, os oficiais da câmara da ilha de Santiago, 
o ouvidor-geral, Luís Rodrigues Belo e o provedor da Fazenda Real, João Freire de Andrade. 
Obs.: docs. cosidos e selados com lacre; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 
478, fls.46-47v; anexo: cartas, certidão, devassa (traslado), edital (traslado), e requerimento (traslado).  
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 54 e 49. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 596. 
 

 

597.  1686, Agosto, 16, [Santiago] 
CARTA dos oficiais da câmara [da ilha de Santiago] ao rei [D. Pedro II] dando conta da ruína, fragilidade e 
incapacidade de resistência que apresentam a cidade da Ribeira Grande e a ilha de Santiago devido à falta 
de armas, munições e artilharia para a defesa e guarnição da fortaleza; advertindo da necessidade de prover 
os armazéns desta ilha, dado à presença constante de navios estrangeiros que circundam as costas das ilhas 
circunvizinhas, fazendo latrocínios, roubando navios, assaltando e matando os seus moradores, como fizeram 
na ilha da Boavista onde roubaram uma caravela de carreira; e comunicando da presença de 4 naus na ilha 
Brava. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 597. 
 

 

598.  1686, Agosto, 18, [Santiago]  
CARTA do governador de Cabo Verde, Inácio da França Barbosa, ao rei [D. Pedro II] acerca das dúvidas que 
houve entre o ouvidor-geral, Luís Rodrigues Belo e o vigário geral, cónego Tomé de Alvarenga, no 
concernente ao Juízo dos Ausentes, de que resultou o vigário geral acautelar, sob excomunhão, o ouvidor-
geral, por este ter procedido nos autos como provedor dos Defuntos e Ausentes, o clérigo Francisco da 
Lomba; acerca do aviso que fez ao cabido da sé de Santiago sobre o excesso de zelo daquele vigário geral e 
a declaração de excomunhão, como prováveis causas de perturbação social e administração de justiça na 
ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.49- 49v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 69. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 598. 
 

 

599.  1686, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do governador e capitão geral 
nomeado para Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho [da Costa], solicitando mandar unir novamente ao 
governo de Cabo Verde, a praça de Cacheu que tem a seu cargo o capitão-mor, António de Barros Bezerra; 
[aponta como razões: o facto de Cacheu sempre fora unido e inseparável da jurisdição do governo geral de 
Cabo Verde; a conveniência de Cabo Verde, como cabeça principal daquela jurisdição, garantir a 
conservação da povoação e defesa dos negócios que ali se montou nos resgates dos géneros preciosos nos 
sertões e rios da Guiné com altos rendimentos para a Fazenda Real; a pacificação dos gentios, a extinção da 
Companhia [de Cacheu, Comércio e Rios da Guiné]; outrossim, o facto de lhe parecer justo os moradores das 
ilhas de Cabo Verde poderem lograr os interesses dos rios e sertões da Guiné, na transacção dos seus 
géneros, principalmente o algodão, o que não poderiam conseguir se se efectivasse a autonomia daquele 
governo].  
Anexo: parecer e cartas régias (minutas). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 59 e 73. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 599. 
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600.  1686, Setembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do ouvidor-geral de Cabo Verde, 
Luís Rodrigues Belo, solicitando o pagamento dos seus ordenados vencidos e os que forem vencendo em 
qualquer rendimento das Alfândegas das ilhas ou na Alfândega de Cacheu, onde chega a sua jurisdição, e 
ordem para servir o oficio de provedor da Fazenda Real, vago, por capitulação de João Freire de Andrade. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 600. 
 

 

601.  1686, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do boticário João de Oliveira, 
morador na cidade de Lisboa, pedindo ajuda de custo para cobrir as despesas de sua viagem a Cabo Verde, 
aonde vai exercer, indo na companhia do governador nomeado, Veríssimo de Carvalho [da Costa]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 601. 
 

 

602.  1686, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do oficial de espingardeiro 
António Marques, pedindo ajuda de custo para cobrir as despesas da viagem que faz a Cabo Verde em 
companhia do governador nomeado, Veríssimo de Carvalho [da Costa], aonde vai exercer a sua arte. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 602. 
 

 

603.  1686, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do cónego Manuel da Silva 
Cardoso, solicitando provisão para se entregarem aos testamenteiros do Bispo de Cabo Verde, frei D. António 
de São Dionísio, a quantia dos dinheiros devidos e tudo o que lhe estivessem devendo e vencidos até o dia 
do seu falecimento, fazendo-se a conta pelos livros do despacho da Alfândega e pela consignação das 
barafulas do depósito de Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 603. 
 

 

604.  1686, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de João Ribeiro Cirne, pedindo 
ajuda de custo para cobrir as despesas da viagem que faz com a mulher e filhos a Cabo Verde, aonde vai, 
em companhia do governador nomeado, Veríssimo de Carvalho [da Costa], exercer o ofício de condestável-
mor. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 604. 
 

 

605.  1686, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do oficial de carpinteiro, 
Francisco Gomes, solicitando ajuda de custo para as despesas da viagem a Cabo Verde, aonde vai exercer o 
seu ofício, indo na companhia do governador nomeado, Veríssimo de Carvalho [da Costa].  
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 605. 
 

 

606.  1686, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, Inácio da 
França Barbosa, dando conta da partida para a povoação de Cacheu, do capitão-mor António de Barros 
Bezerra, levando gente de confiança, dois patachos, os cem soldados que lhe dera e uma sumaca; 
informando dos presos que aquele capitão-mor remetera à ilha de Santiago, como sendo Manuel de Andrade, 
Ambrósio Vaz [de França] e o feitor da Fazenda Real, Manuel de Sousa de Mendonça [Fuseiro]; sobre as 
razões de não ter dado cumprimento à ordem de enviar para o Reino, o feitor da Guiné sob a guarda do 
mestre Inácio Gomes Lopes; e sobre a advertência que faz da presença de piratas de diversa nacionalidade 
naquelas costas, alertando da vigilância que devem ter as embarcações a caminho de Cabo Verde.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.48v-49; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 67 e 48. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 606. 
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607.  1686, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador Cabo Verde, Inácio da 
França Barbosa, dando conta dos piratas que andavam nas costas das ilhas terem passado às costas da 
Guiné e Mina; sobre a advertência do aviso que lhe dera o capitão-mor de Cacheu, António de Barros 
Bezerra, da provável entrada dos ingleses e franceses nos rios da Guiné; acerca dos navios ingleses e 
holandeses que passavam pelo porto da vila da Praia a caminho da Índia, e da notícia que corria de uma 
iminente guerra anglo-holandesa naquela região.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478. fls.49;  anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 68 e 58. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 607. 
 

 

608.  1686, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do capitão e sargento-mor da ilha do 
Fogo, Cristóvão de Gouveia e Mendonça (sic) [Miranda], comunicando, com base nas informações do vigário 
Domingos Carvalho, da presença na ilha Brava de corsários de várias nacionalidades, tendo como capitão, 
Pedro Morgen, inglês, nascido em Bristol, praticando actos inadmissíveis como matar o feitor da ilha, 
roubando e forçando mulheres; de como mandou fortificar a ilha do Fogo, munindo-se de armas de fogo, pela 
intenção também de assaltarem e saquear aquela ilha; dos motivos de não ter socorrido a ilha Brava para 
expulsar os corsários; e sobre a solicitação de provisões e munições que fazia para a ilha do Fogo, 
ressalvando ser a presença daqueles corsários na ilha Brava danosa para o comércio da costa da Guiné 
como também para as embarcações que vinham das conquistas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478. fls.51v-52;  anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 70 e 55. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 608. 
 

 

609.  1686, Novembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor da ilha de [Santiago] de Cabo Verde de que é opositor Brás Osório Galvão que serviu de 
soldado infante, alferes e ajudante de ordenança, estando a exercer o cargo de capitão de uma companhia de 
infantaria da ordenança da guarnição da cidade da Ribeira Grande, por confirmação de patente pelo antigo 
governador, Manuel da Costa Pessoa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 609. 
 

 

610.  1686, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do provedor da Fazenda Real de Cabo 
Verde, João Freire de Andrade, com base nas informações do almoxarife da ilha do Fogo, Manuel do Canto 
Teixeira, acerca da chegada intempestiva àquele porto, da balandra inglesa que levara o capitão António 
Barros de Bezerra à praça de Cacheu; do roubo que lhe fizeram os ingleses conluiados com o capitão e 
sargento-mor, Cristóvão de Gouveia e [Miranda], persuadindo-os a despachar naquela ilha parte dos 
escravos que traziam; sobre se lhe ordenar o que fazer do dinheiro dos despachos dos escravos e sobre a 
redízima embargada ao donatário da ilha do Fogo; sobre alguns excessos que se têm cometido naquela ilha 
contra os oficiais da Fazenda Real de que resultou ser preso o almoxarife, Manuel do Canto Teixeira e o feitor 
da Fazenda, José Garcia de Lemos, por ordem do governador, Inácio da França Barbosa, no que solicitava 
se advertisse aos governadores que não prejudicassem os oficiais da Fazenda nem se intrometessem nos 
negócios dela para boa arrecadação e divisão dos direitos reais. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.52- 52v; anexo: carta e cartas 
(traslados). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7, doc. 72 e 57. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 610. 
 

 

611.  1687, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do governador nomeado para 
Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa, solicitando o pagamento dos seus soldos pelos rendimentos 
de Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 611. 
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612.  1687, Março, 11, Lisboa 
DECRETO do rei D. Pedro II mandando o Conselho Ultramarino passar ordens necessárias ao licenciado 
Manuel da Costa Ramalho, nomeado para diligência de serviço em Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 612. 
 

 

613.  1687 Abril, 15, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do ouvidor-geral de Cabo 
Verde, Luís Rodrigues Belo, acerca do inventário que fez por morte do Bispo, frei D. António de São Dionísio 
e sobre o incidente que houve neste particular em fazer valer e cumprir o testamento deixado pelo defunto 
uma vez que o procurador da Mitra reclamava para si e para os ministros seculares o direito de administração 
e inventário daqueles bens, fazendo-os reverter a favor da igreja e reservando-os ao futuro Bispo sucessor. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.47v-48, anexo: consulta e 
carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc.,  cx. 7, doc., 64 e 51. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 613. 
 

 

614.  1687, Maio, 31, Santiago 
OFÍCIO do ouvidor-geral de Cabo Verde, Luís Rodrigues Belo, ao [secretário do rei e do Conselho de 
Estado], Roque Monteiro Paim, pedindo-lhe o seu empenho para que se inteire da verdade dos seus 
procedimentos por queixas que contra ele se fazem naquele Conselho; e que a pedir informações, o fizesse 
com o governador, Veríssimo Carvalho da Costa, homem íntegro e prudente, como mostram as suas acções 
na Guiné e nas ilhas desde o início do seu governo. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 614. 
 

 

615.  1687, Junho, 1, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa, ao rei [D. Pedro II] satisfazendo com 
informações acerca do préstimo do tenente general, Luís de Santa Maria, e dando conta que ele não tem 
capacidade para servir no posto de governo por ser brandíssimo, velho e natural daquelas terras. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc.78. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 615. 
 

 

616.  1687, Junho, 2, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa, ao rei [D. Pedro II] dando conta 
como foi recebida a nova lei que se outorgou e que proíbe os moradores vender roupas a estrangeiros e a 
forma como estes moradores lamentam o facto dos mais géneros da terra que existem como de peles, couros 
e outras drogas que teem saída em Portugal. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 55v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7-A, doc.79. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 616. 
 

 

617.  1687, Junho, 3, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa, ao rei [D. Pedro II] informando da 
obrigação imputada a Paulo Cardoso Pissarro, a seu pedido, de reedificar e reparar a Fortaleza de S. Filipe 
bem como os três fortes que defendem o porto [da cidade da Ribeira Grande] como forma de saldar a 
condenação da pena pecuniária que lhe fora imposta pela justiça, podendo requerer, por este préstimo, 
também as honras que se costumam fazer. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc.81. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 617. 
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618.  1687, Junho, 8, Santiago 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa ao [secretário do rei e do Conselho 
de Estado] Roque Monteiro Paim pedindo-lhe seu favorecimento para largar o governo de Cabo Verde e ir a 
Lisboa, e oferecendo-lhe uma ponta de unicórnio e um negro chamado Santos que iam na fragata Princesa 
do Céu.  
Obs.: escrito sobre impresso; anexo: conhecimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7-A, doc.83.  
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 618. 
 

 

619.  1687, Junho, 8, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa ao rei [D. Pedro II] dando conta dos 
maus procedimentos do provedor da Fazenda Real, [João Freire de Andrade]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 55-55v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 84. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 619. 
 

 

620.  1687, Junho, 17, Santiago  
OFÍCIO do ex-capitão de cavalos, Paulo Cardoso Pissarro, homem nobre, filho do antigo governador João 
Cardoso Pissarro, ao [secretário do rei e do Conselho de Estado] Roque Monteiro Paim] solicitando o seu 
patrocínio para se eleger no concurso de provimento da capitania-mor de Cacheu. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7-A, doc. 86. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 620. 
 

 

621.  1687, Setembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador de Cabo Verde, 
Veríssimo de Carvalho da Costa e João Barbosa Barros acerca da ruína do forte e baluarte de Santa Marta e 
o oferecimento deste para a sua reedificação. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 54 anexo: cartas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc.82. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 621. 
 

 

622.  1687, Outubro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão de infantaria e 
ordenança, João de Sousa Abreu e Lima, proprietário de Rio Lima e filho do almirante Paulo Gomes de Abreu 
que faleceu em Cabo Verde no ano de 1676, na ocasião em que derrotara à ilha de Santiago o galeão S. 
Bento a caminho da Índia, solicitando acrescentar para si o posto de capitão-mor da vila da Praia, deixado 
vago por Manuel Ribeiro da Fonseca, e de tenente da mesma vila, a seu filho, [Paulo Gomes de Abreu e 
Lima] como tem informado o governador Veríssimo de Carvalho da Costa para, com assistência de ambos e 
à sua custa, continuar as obras de fortificação daquela vila e do ilhéu para a sua defesa e conservação do 
porto, cobiçada por navios de várias nações que por ali passam para se refrescarem e aprovisionarem. 
Obs.: Catálogo da exposição em Cabo Verde, nº79, 1985; anexo: ofícios, cartas (1ª e 2ª vias), relação e 
relação (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 80 e 87. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 622. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 115 / 389 
 

623.  1687, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, Veríssimo 
de Carvalho da Costa, informando acerca da prisão que ele e o capitão-mor, António de Barros Bezerra foram 
mandados fazer, em Cacheu, a Bibiana Vaz [de França], mulher muito poderosa, seus irmãos e sobrinhos, 
pelo seu envolvimento no levantamento verificado naquela povoação, no comércio com estrangeiros e nos 
desvios que fizeram à fazenda da Companhia [de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné]; sobre como, na forma 
da ordem, trouxera presos para a Ilha de Santiago, com as culpas formadas, Bebiana Vaz [de França], um 
irmão e Manuel de Andrade e a fiança de feição que recebeu da sua notificação para não serem remetidos ao 
Reino; e sobre a pena pecuniária e os seus efeitos que propunha para estes crimes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 55v-56v; anexo: carta, cartas 
(1ª e 2ª vias), carta régia (cópia) e escrituras de fiança (traslados). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 75. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 623. 
 

 

624.  1687, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do governador de Cabo Verde, 
Veríssimo de Carvalho da Costa, pedindo licença para vir curar ao Reino deixando como substituto naquele 
governo, o sargento-mor António da Fonseca Pinto, enquanto não se lhe enviava um sucessor; sobre o 
pedido do capitão-mor de Cacheu, António de Barros Bezerra solicitando também um sucessor pelo tempo de 
serviço prestado e por estar velho e doente, com informações do governador, que propõe para aquele posto 
como sucessor, Paulo Cardoso Pissarro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 90. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 624. 
 

 

625.  1687, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado para 
as ilhas de Cabo Verde, Manuel Delgarte da Costa, solicitando ajuda de custo ou provisão para receber os 
seus salários a partir do dia do seu embarque. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 89. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 625. 
 

 

626.  1687, Dezembro, 22, Lisboa 
DECRETO do rei D. Pedro II ordenando o Conselho Ultramarino que, na conformidade da Junta que mandou 
fazer sobre os negócios de Cabo Verde e Cacheu e as resoluções que se tomaram, passe as ordens 
necessárias para delas se dar execução ficando uma cópia na Secretaria de Estado para consulta e 
resoluções, e as originais na secretaria deste Conselho para dela constar e passar despachos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 91. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 626. 
 

 

627.  1688, Janeiro, 5, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Pedro II] ao governador de Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa, 
ordenando que se faça com toda a brevidade a fortaleza de Bissau e continuar, em conjunto com o capitão-
mor de Cacheu, António da Barros Bezerra, as obras da fortaleza de Bodol (sic) [Bolor], no lugar escolhido 
pelo antigo capitão-mor, José Gonçalves de Oliveira, dado às suas boas condições e tendo em vista a 
concorrência e o livre comércio que os estrangeiros faziam nos rios da Guiné; tratar da defesa das fortalezas 
e povoações daqueles territórios; manter a proibição da navegação estrangeira na Guiné; e evangelizar os 
negros por meio de missionários, promover e manter a paz com os reis negros e conservar a amizade e 
fidelidade que se fez com o rei de Bissau. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 92. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 627. 
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628.  1688, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do antigo capitão-mor de Cacheu, 
José Gonçalves de Oliveira solicitando provisão para que o sindicante nomeado para Cabo Verde, Manuel da 
Costa Ramalho, conheça todo o processo em que está envolvido em Cacheu, também naquelas ilhas, 
decorrente da sua prisão naquela povoação, para dele advogar, dar apelação e agravo no estado em que 
estiverem durante o tempo em que ele ali assistir. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 93. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 628. 
 

 

629.  1688, Janeiro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do sindicante nomeado para 
Cabo Verde, Manuel da Costa Ramalho, pedindo ordens para, enquanto assistir naquelas ilhas, servir 
também o cargo de provedor da Fazenda Real, podendo ser assumido depois, quando terminar as 
diligências, pelo ouvidor-geral. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 94. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 629. 
 

 

630.  1688, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre requerimento e carta do 
governador de Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa, solicitando a desobrigação daquele governo e o 
pagamento dos seus salários vencidos dos dinheiros do cunho em depósito na ilha de [Santiago] e que 
estavam aplicados à fortificação do ilhéu e vila da Praia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 95. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 630. 
 

 

631.  1688, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimentos do antigo governador de Cabo 
Verde, Inácio da França Barbosa e do ouvidor-geral, Luís Rodrigues Belo, solicitando o pagamento dos 
dinheiros devidos dos seus ordenados, do dinheiro do cunho que está na ilha de [ Santiago] de Cabo Verde, 
no depósito de Gaspar de Moura Pereira ou de quem estivesse de posse daquele depósito. 
Anexo: requerimentos e resoluções (traslados). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 96. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 631. 
 

 

632.  1688, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano [da Costa] do Porto, solicitando provisão para lhe fazerem o pagamento dos dinheiros do frete de 
sua embarcação, do dinheiro do cunho em depósito na ilha de Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 97. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 632. 
 

 

633.  1688, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do antigo capitão-mor de Cacheu, 
José Gonçalves de Oliveira, solicitando provisão para poder, sem embargo de estarem presos em Cabo 
Verde, citar e demandar a Ambrósio Vaz, Bebiana Vaz [de França] e Manuel de Andrade nas causas e 
dívidas que lhe fizeram. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 98. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 633. 
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634.  1688, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o governo de Cabo 
Verde, pela insistência do governador, Veríssimo de Carvalho da Costa, pedir licença para vir ao Reino curar-
se de sua doença. É opositor e requerente, José Pereira Sodré que pede o provimento naquele governo e 
solicitando, não havendo rendimentos naquelas ilhas, que o pagamento dos seus salários se fizesse em 
qualquer parte. 
Anexo: escrito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 99. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 634. 
 

 

635.  1688, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão e sargento-mor 
nomeado para a ilha do Fogo, Manuel de Madureira, solicitando sob o pagamento de fiança abonada na 
Chancelaria, carta patente para poder exercer o cargo em que foi provido. 
Anexo: decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 100. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 635. 
 

 

636.  1688, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano do Porto, com base nas informações do antigo governador, Inácio da França Barbosa, pedindo 
concessão de licença para reduzir a planta do edifício da sé catedral de modo a poder concluir a obra iniciada 
há mais de cento e dez anos e retomada sem sucesso por morte do seu antecessor, frei D. António de São 
Dionísio. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 101. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 636. 
 

 

637.  1688, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerido pelo governador de Cabo Verde, 
Veríssimo de Carvalho da Costa, ao secretário do Conselho de Estado, Roque Monteiro Paim, acerca de 
abandonar o governo daquelas ilhas e vir para o Reino sem ter sucessor; das informações que presta sobre a 
execução da ordem para a fundação da fortaleza de Bolor nos rios de Cacheu; da proibição da livre 
navegação de navios estrangeiros e acerca da prisão de Bebiana Vaz [de França]; sobre as cartas do Bispo, 
frei D. Vitoriano Portuense, do sindicante Manuel da Costa Ramalho, do ouvidor-geral das ilhas Manuel 
Delgarte da Costa e dos oficiais da câmara da ilha de Santiago em que constam as causas da petição do 
governador, dos ordenados que lhe estavam devendo e declaração de se achar incapaz de continuar naquele 
governo por doenças que o moviam e de todos os procedimentos e pretextos que apresentou para largar o 
governo de Cabo Verde de que lhe tinha sido feito homenagem. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.57v-59v; anexo: consulta, 
escrito e ofício (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 102 e 85. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 637. 
 

 

638.  [ant. 1688, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Veríssimo de Carvalho da Costa, ao rei [D. Pedro II] 
solicitando que lhe deem, neste Conselho, certidões e papéis que constam do seu regresso daquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 103.  
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 638. 
 

 

639.  1689, Janeiro, 8, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense, com informações da Junta do Comércio, solicitando o pagamento, pela Fazenda Real, 
da importância dos fretes dos materiais que vão para a conclusão das obras da sé catedral daquele Bispado. 
Anexo: requerimento e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 104. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 639. 
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640.  1689, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do sargento e capitão-mor 
nomeado para a ilha de Santiago de Cabo Verde, Braz Osório Galvão, pedindo que fosse dispensando do 
exame que o capacitasse à assumção daquele cargo, passando-lhe carta patente sem a cláusula implícita na 
resolução de 21 de Março de 1687. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7-A, doc.;  cx. 7 doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 640. 
 

 

641.  1689, Agosto, 4, [Santiago] 
CARTA dos oficiais da câmara da ilha de [Santiago] ao rei [D. Pedro II] dando conta do novo regimento que o 
sindicante Manuel da Costa Ramalho mandou que se observasse na Alfandega Real acrescentando os 
direitos aos géneros que se importavam da Guiné, em particular da cera e do marfim; comunicando dos 
inconvenientes deste novo regimento na continuidade do comércio entre aquela ilha e os rios da Guiné e nos 
rendimentos daquela Alfândega por não considerar os direitos já pagos, os fretes e os riscos da navegação; 
sobre a possibilidade daquele comércio ficar em mãos dos estrangeiros que infestam aqueles portos; pedindo 
que não se enviassem sindicantes à ilha por não haver criminosos que o justificassem; e solicitando o envio 
do regimento do valor da moeda que se praticava no Reino e nas conquistas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 65v-66. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 108. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 641. 
 

 

642.  1689, Agosto, 7, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense ao rei [D. Pedro II] pedindo que se lhe declare se 
os cavalheiros, em particular os comendadores professos da Ordem de Cristo, teem algum privilégio que os 
isenta de visitadores para conhecer dos seus procedimentos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 64. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 109. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 642. 
 

 

643.  1689, Outubro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano 
Portuense, dando conta do falecimento do sindicante Manuel da Costa Ramalho e dos processos de sua 
sindicância que envia com o deão daquela sé, em viagem para a Corte; e solicitando que se enviasse por 
sindicante, sujeito de bom procedimento e desprovido de escrúpulos às causas do senado da câmara 
daquela ilha e se nomeasse um governador a quem pudesse entregar o governo para poder partir à sua visita 
e tratar de sua missão religiosa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 61v-62; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 110. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 643. 
 

 

644.  1689, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Mariana de Miranda, viúva de 
Manuel de Puga de Sá que foi proprietário do ofício de escrivão da Correição da [ilha de Santiago], Cabo 
Verde, pedindo alvará para poder ter a faculdade de nomear serventuário naquele cargo, enquanto a sua filha 
mais velha, Isabel de Sá de Miranda, não casasse com a pessoa a quem se entregaria a propriedade do 
lugar, pelo falecimento do pai. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 111. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 644. 
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645.  1689, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel 
Delgarte da Costa, dando conta como o Bispo frei D. Vitoriano Portuense vinha actuando no exercício do 
cargo de governador que lhe tinha sido conferido, usando dos poderes eclesiásticos e seculares para se 
intrometer nas causas cíveis e crimes, usurpando a justiça secular e a jurisdição real; e alertando das dúvidas 
e controvérsias que haveriam de existir dos actos administrativos, como resultado da detenção das duas 
jurisdições na pessoa do Bispo, no caso de se enviar um governador secular às ilhas; sobre as certidões que 
remete. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 63-63v; anexo: carta e 
certidões (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 106. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 645. 
 

 

646.  1689, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a residência que o ouvidor-geral de Cabo 
Verde, Manuel Delgarte da Costa, tirou do procedimento do ex-governador, Inácio da França Barbosa, do 
tempo em que governou aquelas ihas, com resumo das informações do conselheiro, João de Sepúlveda 
Matos; sobre se remeter a residência a um dos corregedores do Crime da Corte para, com os juízes adjuntos 
nomeados pelo regedor, a sentencie como for de justiça. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 63; anexo: carta.  
AHU-Cabo Verde, cx 7- A doc., cx. 7, doc. 112. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 646. 
 

 

647.  1689, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo, no governo de Cabo Verde, frei 
D. Vitoriano Portuense, satisfazendo com informações à ordem dada para remeter relação de todos os ofícios 
que ali existem, mais os ordenados, propinas e emolumentos que auferem. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 64; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 105 e 113. 
AHU_CU_024, Cx. 7,  D. 647. 
 

 

648.  1689, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a devassa que tirou na ilha do Fogo, o ouvidor-
geral de Cabo Verde, Manuel Delgarte da Costa, do capitão e sargento-mor Cristóvão de Gouveia de 
Miranda, com resumo das informações e parecer do conselheiro, João de Sepúlveda Matos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 64v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 115. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 648. 
 

 

649.  1689, Novembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta e papel do secretario do [Conselho de 
Estado], Roque Monteiro Paim, dando conta do estado das missões das ilhas de Cabo Verde e do que 
manifestam os missionários religiosos, que [da ilha de Santiago] iam às missões [da Guiné], acerca do frete 
de sua embarcação, sustento e matalotagem e sobre a isenção nos direitos dos vinhos que solicitavam à 
Fazenda Real. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 64v; anexo: decreto, escrito e 
informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 114. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 649. 
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650.  1689, Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimentos do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense, pedindo provisão, com base nos livros dos depósitos da sé, traslados dos autos e 
informações colhidas pelo provedor da Fazenda Real, Luís de Santa Maria, para o prioste da sé [de Santiago] 
cobrar todos os depósitos existentes naquela ilha e pertencentes às obras da sé catedral, incluindo os 
depósitos que se encontravam na posse de Gaspar da Moura Pereira e de Manuel Coelho de Andrade, 
procedidos dos bens confiscados ao antigo administrador da fortaleza de Cacheu, Gaspar Vogado, e o 
depósito dos bens confiscados a António da Fonseca de Ornelas, pertencente à Fazenda Real, até se inteirar 
da consignação que lhe estava aplicada. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 116. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 650. 
 

 

651.  1690, Janeiro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de 
[Santiago], acerca dos excessos com que exerce o cargo de governador, o Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense, introduzido naquela função pelo abandono do ex-governador Veríssimo de Carvalho da 
Costa, usurpando as causas cíveis e crimes do ouvidor-geral [Manuel Delgarte da Costa], e agindo de forma 
absoluta no provimento dos ofícios; ao abandono a que votou a Alfandega Real por morte, na Guiné, do 
sindicante, Manuel da Costa Ramalho, e as obras das fortificações iniciadas pelo antigo governador, 
Veríssimo de Carvalho [da Costa]; e sobre o pedido que fazem para que se conceda um juiz da Coroa àquela 
ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 66-66v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 107 e 117. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 651. 
 

 

652.  1690, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do cabido da sé de [Santiago], 
Cabo Verde, queixando-se do Bispo, frei Vitoriano D. Portuense, que desde a sua chegada àquela ilha a 
dezoito de Abril de 1688, vem delapidando bens, ornatos das igrejas e dinheiro de suas fabricas, remetendo-
os para o Reino; sobre a sua solicitação para que o governador e o provedor da Fazenda Real, [Luís de 
Santa Maria] mandassem por verba no ordenado do Bispo, de modo a impedir o seu pagamento enquanto 
não repusesse a prata da mitra e as quantidades de dinheiro que tinha tirado das fabricas e irmandades 
daquelas igrejas e a relação que remetem.  
Anexo: relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 118. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 652. 
 

 

653.  1690, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão e sargento-mor da ilha 
do Fogo, António Moniz da Silva, provido no posto pelo Bispo de Cabo Verde no governo das ilhas, [frei D. 
Vitoriano Portuense], pela prisão do capitão e sargento-mor, Cristóvão de Gouveia de Miranda, solicitando o 
soldo que os capitães e sargentos-mores costumam vencer quando providos pelo Rei e que o seu pagamento 
se faça pelo Almoxarifado daquela ilha.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 119. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 653. 
 

 

654.  [post. 1690, Fevereiro, 8] 
REGIMENTO (cópia de capítulos) mandados trasladar pelo feitor da Fazenda Real, a partir do novo 
regimento [da alfândega de Santiago], enviado pelo sindicante [de Cabo Verde] Manuel Lopes de Barros. 
Obs.: datação pela chegada do sindicante a Santiago, ver SANTOS, Maria Emília Madeira (coord.) – História 
Geral de Cabo Verde. Lisboa: Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, Instituto de Investigação 
Cientifica Tropical; Praia: Instituto Nacional de Investigação, Promoção e Património Culturais de Cabo Verde, 
2002. Vol. III, p. 424. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 654. 
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655.  1690, Setembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, Diogo 
Ramires Esquivel, dando conta da partida para Cacheu, a 25 de Março,  do capitão-mor Domingos Monteiro 
de Carvalho; da boa aceitação que teve, por parte dos moradores, a instalação da Companhia de [Cabo 
Verde] e Cacheu, pelo facto de se poder extinguir o comércio de estrangeiros naquela povoação; sobre a 
conveniência de ter uma ordem para que pudesse se ajustar com Bebiana Vaz de França acerca dos 
donativos das barafulas para aquela povoação; sobre as informações que tivera do capitão-mor do miserável 
estado em que achara Cacheu e fortalezas de Belol (sic) [Bolor] e de Mancanha, com falta de armas e gente 
e solicitando soldados e degredados do Reino.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 67-67v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 121 e 123. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 655. 
 

 

656.  1690, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, Diogo 
Ramires Esquivel, satisfazendo com informações à ordem dada para conferir com o Bispo daquelas ilhas [frei 
D. Vitoriano Portuense] e o guardião do convento de São Francisco da [cidade da Ribeira Grande] da ilha de 
Santiago, sobre a eficácia das missões religiosas em Cabo Verde, Cacheu e rios da Guiné; informando da 
impossibilidade de afastar da costa da Guiné a navegação francesa; e sobre a necessidade que havia de se 
aumentar o comércio naquela conquista recorrendo aos recursos e investimentos da nova Companhia [de 
Cabo Verde e Cacheu]; e apelando sobre a dinamização da navegação de navios de registo castelhanos à 
ilha de Santiago.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 68-68v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 122. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 656. 
 

 

657.  1690, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, Diogo 
Ramires Esquivel, dando conta que tomou posse a vinte e oito de Fevereiro; do miserável estado em que 
achara aquelas ilhas consequência das grandes fomes por que tinham padecido as populações e dos 
socorros que foram prestados pelas ilhas [Madeira e Açores?] e pela nova Companhia de [Cabo Verde] e 
Cacheu a partir do Reino;  sobre a lei universal que mandou publicar do levantamento do valor da moeda de 
modo a evitar negócios desiguais,  evitando também a sua saída para fora das ilhas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 68v-69; anexo: consulta 
(cópia) e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 120. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 657. 
 

 

658.  1690, Outubro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, com extracto de informações do conselheiro João de 
Sepúlveda e Matos, sobre a residência que o ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Delgarte da Costa, tirou 
do procedimento do antigo governador, Veríssimo de Carvalho da Costa, do tempo em que esteve naquele 
governo. 
Obs.: m. est.; doc. cosido e selado com lacre; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, 
Cod. 478, fls. 69v; anexo: cartas, parecer (cópia) e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 124 e AHU-S. Tomé, cx. 59, doc., 38. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 658. 
 

 

659.  1690, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense, solicitando provisão para que através da Fazenda Real se faça o pagamento da restante 
da quantia devida para as obras da sé catedral da ilha de [Santiago], fazendo-o pelos rendimentos da 
Alfandega Real da ilha da Madeira e pelos direitos pagos pelos navios de registo castelhanos que forem à ilha 
comprar negros. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 125. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 659. 
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660.  1690, Novembro, 14, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. Pedro II ordenando o governador e capitão geral de Cabo Verde [Diogo Ramires 
Esquivel], o ouvidor-geral [Manuel Delgarte da Costa], os oficiais da câmara da ilha de [Santiago] e o capitão-
mor de Cacheu [Domingos Monteiro de Carvalho] e mais ministros da Justiça, Fazenda e Guerra, não 
pedirem regimento nem ordens ao sindicante, Manuel Lopes de Barros, a quem encarregou várias diligências 
de serviços naquelas ilhas e Cacheu, deixando-o trabalhar neles livremente, dando-lhe aposentaria, 
mantimentos e segurança pessoal necessários. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 126. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 660. 
 

 

661.  1690, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento com réplica do escrivão de 
diligências, Manuel da Fonseca Carneiro, nomeado para a sindicância cometida a Manuel Lopes de Barros 
para Cabo Verde e Cacheu, solicitando ajuda de custo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 127. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 661. 
 

 

662.  1690, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do cônsul do Reino de Espanha, 
Francisco Baranda, solicitando ordens para que o governador de Cabo Verde, [Diogo Ramires Esquivel], e 
mais ministros admitissem o vice-cônsul que ele nomear para aquelas ilhas, para assistir o rei católico de 
Espanha [D. Carlos II] no comércio de escravos que se fazia entre a Guiné, cabo Verde e as Índias de 
Castela, conforme o contrato celebrado entre os dois reinos e cobrar também dos direitos que lhe cabiam, 
bem como ao juiz conservador da mesma nação, da entrada e saída daqueles navios de registo castelhanos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 128. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 662. 
 

 

663.  1691, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas dos oficiais da câmara da ilha de 
[Santiago] de Cabo Verde, informando do falecimento do governador Diogo Ramires Esquivel, no dia 
dezasseis de Setembro, e de terem assumido o governo das ilhas; e dando conta também de ter falecido o 
capitão-mor de Cacheu, Domingos Monteiro de Carvalho e terem elegido no seu lugar, Diogo Coelho de Sá, 
morador e assistente naquela praça, em detrimento do feitor da Fazenda Real, António de Azevedo Fontoura, 
escolhido pelos moradores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 73; anexo: parecer (minuta) e 
cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 129. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 663. 
 

 

664.  1691, Agosto, 11, Santiago 
CARTA dos oficiais da câmara da ilha de Santiago, Cabo Verde, ao rei D. Pedro II dando conta da publicação 
da lei do levantamento da moeda nas ilhas e pedindo que, por falta de rendimentos, à margem dessa 
resolução real, que se deixassem correr as moedas cerceadas na mesma forma que corriam as patacas. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 131. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 664. 
 

 

665.  1691, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas dos oficiais da câmara da ilha de 
Santiago de Cabo Verde dando conta de estarem as costas das ilhas infestadas de navios piratas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 73, anexo: parecer (minuta) e 
cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 135 e 134. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 665. 
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666.  1691, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre resolução de outra de 6 de Julho, acerca das 
razões da escusa do tenente de mestre de campo general da Província de Entre Douro e Minho, da vila de 
Viana, Francisco Pita Malheiro, para governador de Cabo Verde, cargo em que tinha sido nomeado por 
falecimento do governador, Diogo Ramires Esquivel. 
Anexo: ofício, consulta, bilhete e aviso (minuta).  
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 130. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 666. 
 

 

667.  1691, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do tenente da vila da Praia, Paulo 
Gomes de Abreu e Lima, solicitando a patente do posto de capitão-mor, em que vinha servindo naquela vila, 
com declaração que antes da tomada de posse se lhe tomassem as obrigações para continuar a sua 
fortificação na mesma forma a que seu  falecido pai e antigo capitão-mor da vila da Praia e também de 
Cacheu, João de Sousa Abreu e Lima, se tinha obrigado 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 74-74v; anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 136. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 667. 
 

 

668.  1691, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano 
Portuense, agradecendo a resolução tomada para o pagamento do dinheiro consignado às obras da sé de 
Santiago e dando conta do andamento das mesmas, reputando os extraordinários sucessos alcançados, com 
informação de que os trabalhos da parte da capela estariam finalizados para o Natal. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 75; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 132. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 668. 
 

 

669.  1691, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do síndico dos religiosos 
capuchos da Cidade de Ribeira Grande da ilha de [Santiago] de Cabo Verde, cónego Pascoal Pereira de 
Matos, solicitando que os oficiais da Alfandega Real daquela ilha isentassem de direitos as esmolas que 
aqueles religiosos mandavam para o Reino e que passavam por aquela instituição. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 137. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 669. 
 

 

670.  1691, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta e papéis do sindicante das ilhas de Cabo 
e [Cacheu], Manuel Lopes de Barros, informando do trabalho que tem executado nas diligências que lhe 
foram cometidas. [Nesta sindicância dá conta dos acontecimentos que levaram à prisão do antigo capitão-mor 
de Cacheu, José Gonçalves de Oliveira, do negócio que ali se fazia com estrangeiros, dos ajustes com 
Bebiana Vaz [de França] e das contas e recebimentos da Fazenda Real]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 75-75v; anexo: escrito, carta, 
parecer (minuta) e termos de fiança e obrigações (cópias). 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 133. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 670. 
 

 

671.  1691, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor da ilha de Santiago de cabo Verde por ter terminado o provimento do sargento Brás Osório 
Galvão, de que é opositor, Miguel Barbosa. 
Anexo: consulta de 13 de Março de 1692 e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 138. 
AHU_CU_024, Cx. 7, D. 671. 
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672.  1692, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do governador nomeado para 
Cabo Verde, Manuel António Pinheiro da Câmara, solicitando provisão para receber os seus soldos a partir 
do dia do seu embarque para aquelas ilhas, como se fez com os seus antecessores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 139. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 672. 
 

 

673.  1692, Março, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre proposta de nomeação de pessoas para o 
posto de capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Cabo Verde, por terminar o tempo de provimento do capitão 
Manuel de Madureira, de que é pretendente o sargento-mor, das ilhas, Brás Osório Galvão, onde serviu como 
capitão de uma das companhias de infantaria da ordenança da cidade de Ribeira Grande, tendo servido 
também de soldado infante, alferes e ajudante de ordenança. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 140. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 673. 
 

 

674.  1692, Dezembro, 2, Lisboa  
CONTRATO (cópia) com a Companhia de Cabo Verde e Cacheu, pela compra de cento e quarenta e cinco 
escravos machos e fêmeas postos no estado do Maranhão e Pará, [Brasil], por preço unitário de cinquenta e 
cinco mil réis. De entre as condições do contrato:  
A Companhia obriga-se em caso de naufrágio a mandar o mesmo número de escravos perdidos para os 
portos de Maranhão e Pará; obrigação dos contratadores ou feitores a colocar, no prazo de um ano, estes 
escravos no Maranhão, sob pena de pagamento de juros; gozar de privilégios e preferência que se dão no 
Maranhão, desde que estivessem de posse de um alvará ou provisão, passados pelo Rei, que permitissem os 
navios levarem os negros. 
Obs.: ver, AHU_CU_ASSENTO E FIANÇAS DOS CONTRATOS REAIS, Cod. 296, fl. 79. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7-A, doc. 143. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 674. 
 

 

675.  1693, Janeiro, 31, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de 
[Santiago] de Cabo Verde, com base nas informações colhidas pelo governador, Manuel António Pinheiro da 
Câmara, pedindo que lhes fosse concedido um subsídio nos vinhos, aguardentes e peças de escravos que 
entravam e saíam daquela ilha como se concedeu aos oficiais da câmara do Rio de Janeiro [Brasil] 
atendendo ao pouco rendimento que tinha aquele senado para as suas despesas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 77-77v; anexo: consulta 
(cópia), cartas e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 141 e 144. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 675. 
 

 

676.  1693, Fevereiro, 16, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Pedro II] ao [governador de Cabo Verde], Manuel António Pinheiro da 
Câmara, requerendo informações sobre os direitos dos ofícios daquela ilha [de Santiago], sua jurisdição e da 
praça de Cacheu. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 676. 
 

 

677.  1693, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado para 
Cabo Verde, João de Coimbra Soeiro, pedindo a mesma ajuda de custo que se deu ao antigo ouvidor-geral 
daquelas ilhas, Francisco Pereira.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 145. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 677. 
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678.  1693, Julho, 27, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, João de Coimbra Soeiro, ao rei D. Pedro II satisfazendo com 
informações à ordem régia para proceder nas avaliações e novos direitos do rendimento dos ofícios que ali 
existem e nas mais jurisdição do seu governo e praça de Cacheu; e sobre as declarações e avaliações dos 
rendimentos destes ofícios que remete. 
Obs.: m. est.; docs. cosidos; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 81v-
82; anexo: relação da avaliação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 147. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 678. 
 

 

679.  [post. 1693, Julho 31] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das ilhas de Cabo Verde, João de Spínola Veiga ao rei [D. Pedro II] 
solicitando carta de confirmação do dito posto, no qual vinha servindo. 
Obs.: docs. selados; anexo: provisões (traslado), requerimentos, informação, certidões, cartas patentes e 
alvará. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 148. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 679. 
 

 

680.  1693, Novembro, 7, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, com informações do sindicante de [Cabo Verde e Cacheu], Manuel 
Lopes de Barros, sobre as queixas que fazem o governador Manuel António Pinheiro da Câmara, o feitor da 
Fazenda Real de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, os moradores dessa povoação e a Companhia [de Cabo 
Verde e Cacheu] contra os procedimentos do capitão-mor daquela praça, José Pinheiro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 82-82v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 150. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 680. 
 

 

681.  1693, Novembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do provedor Manuel Borges da Costa e 
dos irmãos da Casa da Misericórdia da ilha de Santiago, Cabo Verde, pedindo uma esmola para a despesa 
da compra dos ornamentos que necessitavam para a celebração dos cultos divinos, dado o miserável estado 
e pobreza em que se acha aquela igreja; e sobre o requerimento do procurador daquela irmandade, cónego 
Manuel da Silva Cardoso, insistindo nas mesmas faltas e necessidades da Misericórdia agravadas pelo 
falecimento, no mar, do moleque Domingos, incluído na remessa que faziam ao Reino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 80-81v; anexo: carta, 
requerimento e lembrança. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 149. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 681. 
 

 

682.  1693, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeações de pessoas para o posto de 
sargento-mor da ilha de [Santiago] de Cabo Verde, vago, por falecimento de Miguel Barbosa que estava 
servindo no cargo. São opositores João Cardoso Pissarro, que serviu na ilha de Santiago em praça de 
soldado, alferes e capitão de infantaria, da ordenança e guarnição, João de Spínola da Veiga, que serviu na 
mesma ilha de soldado, alferes, capitão de infantaria e ordenança, vereador da vila da Praia e cidade da 
Ribeira Grande, tesoureiro e provedor do senado da câmara e que vinha servindo, como suplente, no posto a 
que concorre por patente do governador Manuel António Pinheiro [da Câmara], desde Dezembro de 1692, 
Próspero da Veiga Albernas que também serviu naquela como praça de soldado, alferes, ajudante e capitão 
de infantaria de ordenança, tendo servido o posto de sargento-mor por impedimento de Miguel Barbosa, e 
Paulo Gomes de Abreu e Lima que consta ter servido de soldado, tenente e capitão na vila da Praia, alferes 
de uma companhia de ordenança na cidade da Ribeira Grande. 
Obs.: documentos selados, anexo: informação, certidão, fé de ofícios (traslado) e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 151 e 142. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 682. 
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683.  1693, Novembro, 16, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre cartas do governador de Cabo Verde, [Manuel António 
Pinheiro da Câmara] e do Bispo, frei D. Vitoriano Portuense, com informações acerca da conquista de Bissau 
e forma como se deve intentar esta acção. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 80v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 152. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 683. 
 

 

684.  1693, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para a serventia do 
ofício de juiz dos Órfãos da ilha de [Santiago] de Cabo Verde, de que é oponente Diogo Ramos que serviu 
naquela ilha de praça de soldado, alferes, ajudante, capitão de infantaria de ordenança, servindo também de 
vereador e juiz ordinário, estando a actualmente a exercer na serventia do cargo a que concorre, por 
provimento do governador Manuel António Pinheiro da Câmara. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 153. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 684. 
 

 

685.  1693, Dezembro, 19, Lisboa 
CONTRATO (cópia) com Gaspar de Andrade como caixa e administrador geral da Companhia de Cabo Verde 
e Cacheu pela compra de cento e quarenta e cinco escravos machos e fêmeas, postos no estado do 
Maranhão e Pará, [Brasil], por preço unitário de cinquenta e cinco mil réis. [De entre as condições propostas 
constam: de Gaspar de Andrade, como administrador geral da Companhia se obrigar a dar o número de 
escravos constante do contrato, por conta e risco daquela instituição, em duas levas, não carregando nessas 
embarcações escravos velhos, que tinham de ser postos no Maranhão e Pará; isenção de direitos de 
exportação na ilha de Santiago]. 
Obs.: ver AHU_CU_ASSENTO E FIANÇAS DOS CONTRATOS REAIS, Cod. 296, fl. 30.  
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc. 155. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 685. 
 

 

686.  1694, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas que não tinham foro de 
fidalgo da Casa Real, como mandavam os regimentos, para o governo de Cabo Verde. São opositores 
António Gomes Mena e Francisco de Abreu Pereira. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 686. 
 

 

687.  1694, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre resolução de outra de 16 de Dezembro de 
1693, acerca do cumprimento das diligências que foram cometidas ao sindicante de Cabo Verde e Cacheu, 
Manuel Lopes de Barros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.81-82; anexo: consulta, carta 
e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. , cx. 7- A, doc. 154. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 687. 
 

 

688.  1694, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II satisfazendo a ordem régia de interpor seu parecer 
sobre a consulta da Junta das Missões na causa que opôs o governador de Cabo Verde, [Manuel António 
Pinheiro da Câmara] e os religiosos capuchos pela retenção dos ingleses que fugiram dos navios que 
chegaram ao porto da ilha de Santiago em escala para a Índia. O Conselho sugere neste contencioso, a 
averiguação do acontecimento, ordenando o Bispo, [frei D. Vitoriano Portuense], informar das circunstâncias 
que procederam neste caso, e declarando as razões nas quais se fundamentaram para não obedecerem o 
governador na entrega daqueles ingleses; e em relação a Cacheu, que se providenciasse o provimento dos 
géneros que ali faltavam em benefício dos seus moradores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 688. 
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689.  1694, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-
mor da vila da Praia, de que é opositor o sargento-mor da ilha de Santiago, João de Spínola da Veiga, que 
serviu naquela ilha como soldado, alferes, capitão de infantaria da ordenança, constando ter servido também 
de vereador, adjunto do governo, tesoureiro e procurador do senado da câmara.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 689. 
 

 

690.  1694, Fevereiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, Manuel 
António Pinheiro da Câmara, satisfazendo com informações à ordem régia para proceder nas avaliações e 
novos direitos do rendimento dos ofícios ali existentes e nas mais jurisdição do seu governo e praça de 
Cacheu; e remetendo as relações dos rendimentos que lhe foram solicitadas daqueles ofícios. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 81v-82; anexo: carta 
e relação de Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 4 e cx. 7- A, doc. 146. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 690. 
 

 

691.  1694, Fevereiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do cirurgião-mor Alexandre Dias 
Barbosa, nomeado para as ilhas de Cabo Verde, solicitando ajuda de custo para poder comprar a sua botica 
e os instrumentos necessários para levar, bem como a sua família. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 691. 
 

 

692.  1694, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a ordem que pedia a Junta do Comércio para 
isentar do pagamento de direitos em Cabo Verde e Cacheu, trinta negros carpinteiros que compravam para a 
fabrica das naus da cidade da Bahia, [Brasil]. O Conselho sugeria a inconveniência da expedição de tal 
ordem uma vez que deixando de pagar os direitos desses escravos, seria faltar à aplicação dos rendimentos 
que dela auferia a Fazenda Real.   
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 692. 
 

 

693.  1694, Abril, 25, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António Pinheiro da Câmara, ao rei [D. Pedro II] informando 
que o sucesso da guerra com Bissau só se conseguiria por meio da missionação; queixando-se de não lhe 
chegarem ordens deste Conselho sobre o que havia de fazer em relação à costa de Cacheu e 
particularmente no rio Nuno; dando informações acerca da actividade que propunha sobre a continuidade dos 
contratadores para o empreendimento da Companhia [de Cabo Verde e Cacheu]; e sobre as suas relações 
com os missionários e com o Bispo de Cabo Verde [frei D. Vitoriano Portuense], e dos serviços religiosos que 
estes desenvolviam na ilha de Bissau. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 693. 
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694.  1694, Julho, 29, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense, ao rei [D. Pedro II] dando conta do resultado da 
sua visitação ao Bispado; do estado da justiça que encontrou na Guiné e ilhas de Cabo Verde e das mortes 
atrozes perpetradas aos escravos, dos crimes e homicídios que se praticavam, sem serem os infractores 
punidos e castigados; acerca do comportamento do governador, [Manuel António Pinheiro da Câmara], e da 
parcialidade com que exercia sua administração; comunicando sobre as queixas que tinha da fazenda da 
Companhia de [Cabo Verde e Cacheu], e da actividade desta naquela povoação, transgredindo as 
formalidades do contrato; informando sobre os procedimentos do feitor da Fazenda Real de Cacheu, provido 
no cargo de capitão-mor, [Santos] Vidigal Castanho, e que se ordenasse, no seu regimento, que procurasse 
os homens casados das ilhas de Santiago e Fogo que passavam àquela praça à procura de outras mulheres 
e os remetesse para as suas esposas, nas ilhas, por abundar a sua presença na Guiné, vivendo 
excomungados e à margem da lei. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 694. 
 

 

695.  1694, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre carta do governador de Cabo Verde, Manuel 
António Pinheiro da Câmara, datada de 3 de Agosto, informando acerca da população de Cacheu desejar o 
regresso do antigo capitão-mor, José Pinheiro, reclamando contra o seu sucessor, Santos Vidigal Castanho. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 85. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 92-A  e AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 695. 
 

 

696.  1694, Outubro, 9, Lisboa  
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre a ordem dada ao governador de Cabo Verde, Manuel 
António Pinheiro da Câmara, para cuidar do reparo das fortificações da vila da Praia, necessária para a sua 
defesa e conservação mas também dos seus moradores. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 84v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 696. 
 

 

697.  1694, 9 de Outubro, 1694 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino acerca da ordem dada, pela Mesa de Consciência e [Ordens], 
ao ouvidor-geral de Cabo Verde, João de Coimbra Soeiro, spara informar sobre a divisão da freguesias das 
ilhas. 
Obs.: m. est., ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 85. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 697. 
 

 

698.  1694, Outubro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta datada de 4 de Agosto, do governador de 
Cabo Verde, Manuel António Pinheiro da Câmara, queixando-se do Bispo frei D. Vitoriano Portuense não o 
deixar sentar na cadeira destinada aos governadores por ocasião dos actos públicos e religiosos e festas nas 
igrejas, ferindo-o na sua honra e dignidade, e de se intrometer na sua jurisdição, mormente a advertência que 
se lhe fizera para com ele manter amizade e boa correspondência. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 86-86v, Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 9 e10.  
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 698. 
 

 

699.  1694, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do ex-capitão e sargento-mor da 
ilha do Fogo, Manuel de Madureira, solicitando uma ajuda de custo ou pagamento dos seus soldos devidos 
durante o tempo em que exerceu naquela ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 699. 
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700.  1694, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do antigo provedor da Fazenda 
Real de Cabo Verde, João Freire de Andrade, com base nas informações do desembargador sindicante, 
Manuel Lopes de Barros, por ordem de quem foi preso na fortaleza da cidade [da Ribeira Grande] de 
Santiago, solicitando alvará de fiéis carcereiros sob cuja obrigação pudesse ser solto para tratar de sua saúde 
e liberdade.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 700. 
 

 

701.  1694, Novembro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, com base nas informações dos juízes do Ofício de 
Serralheiro, sobre requerimento do oficial de serralheiro e ferreiro, Manuel Ramos, preto forro, casado na 
cidade de Lisboa, pedindo ferramentas e ajuda de custo para sua passagem a Cabo Verde, aonde vai, 
voluntariamente, exercer seu ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 701. 
 

 

702.  1695, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo 
Verde, frei [D. Vitoriano Portuense], solicitando que lhe fosse feito seu pagamento na Corte através da Junta 
das Missões, ou por qualquer outra parte, o dinheiro que gastou na visitação à Guiné. 
Anexo: consulta de 9 de Dezembro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 702. 
 

 

703.  1695, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do antigo ouvidor-geral de Cabo 
Verde, Manuel da Costa Delgarte, solicitando deferimento a um pedido de empréstimo para ir servir o lugar de 
desembargador da Relação do Estado da Índia, restituindo-os, depois, com o pagamento dos seus ordenados 
devidos do tempo em que exerceu naquelas ilhas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 703. 
 

 

704.  1695, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, [frei D. 
Vitoriano Portuense] por seu procurador, Francisco Cordeiro Santos, solicitando que o tesoureiro deste 
Conselho lhe entregasse a ajuda de custo da visita que fez a Cacheu, por ter dado fiança segura e abonada 
enquanto enviava a procuração para o efeito da cobrança. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 704. 
 

 

705.  1695, Setembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, João de 
Coimbra Soeiro, informando estar no fim do seu provimento, e pedindo um sucessor para lhe tirar residência. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 91v-92; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 705. 
 

 

706.  1695, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta dos oficiais da câmara da [ilha de 
Santiago] de Cabo Verde, datada de 3 de Agosto, pedindo a prorrogação do cargo do ouvidor-geral, João de 
Coimbra Soeiro. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.92v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 22 e 21. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 706. 
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707.  1695, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador de Cabo Verde, António 
Gomes Mena, do ouvidor-geral, João de Coimbra Soeiro e dos oficiais da câmara da ilha de Santiago, 
informando terem remetido para a cadeia do Limoeiro da cidade de Lisboa, Belchior Monteiro de Queirós, seu 
irmão Gaspar Francisco Tavares, Luís de Barros e Rui Gomes de Abreu e Lima como culpados pela morte do 
capitão Domingos de Barros Carneiro; e sobre o requerimento destes presos, recorrendo da sua prisão. 
Obs.: docs. cosidos e selados; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 92-
92v; anexo: cartas, requerimentos, certidão, carta precatória e lei (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 707. 
 

 

708.  1695, Novembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre resolução de outra sobre se mandar por 
capitão engenheiro, José Coutinho, ajudante de engenheiro das fortificações da província do Alentejo e filho 
de João Coutinho que foi capitão engenheiro na capitania de Pernambuco, que se oferecia ir voluntariamente 
para as ilhas de Cabo Verde para as obras de reedificação das suas fortificações e desenho do que se devia 
fazer na vila da Praia e Cacheu, na fortaleza de Bolol (sic) [Bolor], desde que vencesse os seus soldos na 
forma como os recebiam os engenheiros de Pernambuco e Bahia, e lhe ser dado uma ajuda de custo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 93v-94. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 708. 
 

 

709.  1695, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor das ilhas de Cabo Verde por ter terminado o tempo de provimento de João Cardoso Pissarro. 
São opositores, Rodrigo de Oliveira da Fonseca que embarcou voluntariamente para aquelas ilhas e que 
serviu no posto de alferes e tenente na praça de Cacheu e também de capitão-mor, capitão de infantaria de 
ordenança e o capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Brás Osório Galvão que serviu na ilha de Santiago 
como soldado, alferes, ajudante, capitão de ordenança e também de sargento-mor. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 709. 
 

 

710.  1695, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o regimento que fez o sindicante das ilhas de 
Cabo Verde e [Cacheu], Manuel Lopes de Barros, para a arrecadação da Fazenda Real de que resultou, a 
sua aplicação, em grande prejuízo dos privilégios e forais dos moradores daquelas ilhas; sobre se proceder à 
reforma daquele regimento, tendo em conta as informações dos procuradores da Coroa e Fazenda. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.94v; anexo: parecer (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 26 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 710. 
 

 

711.  1695, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra da Mesa de Consciência e Ordens sobre 
se pagar, em Cabo Verde, ao cónego da sé de [Santiago], Francisco Rodrigues de Castelo Branco, a côngrua 
que tinha vencido com a dignidade daquele cargo desde o tempo em que nele foi provido até o dia da sua 
confirmação.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 94v-95; anexo: 
decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 711. 
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712.  1696, Janeiro, 22, Lisboa 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei D. Pedro II ordenando ao governador de Cabo Verde, [António Gomes Mena], 
dar continuidade à construção da fortaleza de Bissau; evitar a incursão do comércio estrangeiro; garantir a 
defesa das ilhas de Cabo Verde e Cacheu e promover a conversão dos gentios; ordenava mais o envio de 
quarenta homens das companhias de infantarias das ilhas para a guarnição daquela fortaleza e os melhores 
carpinteiros e pedreiros que existissem fazendo correr todas os gastos e despesas pelos administradores da 
Companhia de Cabo Verde e Cacheu sob quem ficava a administração daquelas obras. 
Obs.: AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 489, fls.114v-115. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 712. 
 

 

713.  1696, Janeiro, 26, Lisboa 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D. Pedro II] ao governador de Cabo Verde, António Gomes Mena, ordenando 
que no torna-viagem de Cacheu dos navios da Companhia de Cabo Verde e Cacheu para os portos da ilha 
[de Santiago], e dali em direitura para o Reino, no caso em que houvesse perigo eminente na demora dessas 
embarcações, os não obrigasse a descarregar na Alfândega e que se despachassem por certidões de carga, 
passadas, naquela povoação, pelos oficiais da Fazenda Real. 
Obs.: AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 489, fls.114v-115. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 713. 
 

 

714.  1696, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento dos capitães Rui Gomes de 
Abreu e Lima e Belchior Monteiro de Queirós, presos na cadeia do Limoeiro da cidade de Lisboa por ordem 
do governador de Cabo Verde, [António Gomes Mena], solicitando termo de fiança, pelo qual, o capitão e 
mestre de navio, João Gomes Cardoso, se obrigava a entregá-los, à sua guarda, na ilha de [Santiago], de 
onde eram moradores, podendo, antes do seu embarque, curar das doenças que os afligia. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 714. 
 

 

715.  1696, Fevereiro, 27, Lisboa 
ESCRITO do administrador geral da Companhia de [Cabo Verde e Cacheu], Gaspar de Andrade ao secretário 
do Conselho Ultramarino, André Lopes de Lavre, acerca das condições e obrigações propostas para o 
contrato da Companhia; e da forma como os interessados na Companhia pretendem fazer o assento do 
mesmo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8-A, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 715. 
 

 

716.  1696, Fevereiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra da Mesa de Consciência e Ordens acerca 
da criação do novo pároco na igreja de Nossa Senhora do Rosário, com a divisão, em freguesias, da sé da 
cidade da Ribeira Grande de Santiago pelo Bispo [frei Vitoriano Portuense]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 95; anexo: consultas e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 31 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 716. 
 

 

717.  1696, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a resolução de outra sobre se considerar os 
meios que possam existir para pagar os dinheiros devidos ao Bispo de Cabo Verde, [frei D. Vitoriano 
Portuense]. 
Anexo: consultas, carta e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 717. 
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718.  1696, Março, 17, Lisboa 
ASSENTO (cópia) das condições estipuladas pelo rei [D. Pedro II] para a Companhia da Guiné: De entre 
estas condições constam: a Companhia obrigar-se à construção e preservação da fortaleza [de Nossa 
Senhora da Conceição] na ilha de Bissau, também as da ilha de Santiago, Cabo Verde, e Cacheu; ter parecer 
no provimento do posto de capitão-mor da ilha de Bissau; o privilégio das suas embarcações poderem fazer o 
comércio livremente com qualquer porto e conquista do Reino; não serem obrigados a despachar escravos 
nos portos de Cabo Verde; obrigar-se ao pagamento das folhas dos oficiais da Fazenda Real, Guerra e 
presídio da ilha de Bissau. 
Obs.: AHU_CU_ASSENTO E FIANÇAS DOS CONTRATOS REAIS, Cod. 296, fl. 108v-110. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 718. 
 

 

719.  1696, Junho, 4, Bissau 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense ao rei [D. Pedro II] acerca do pagamento que se 
mandou fazer da sua côngrua pelos rendimentos da ilha da Madeira e informando dos prejuízos que tinha por 
o pagamento ser feito em realetes castelhanos; e queixando-se dos oficiais e do provedor da Alfandega Real, 
dos seus exageros na aplicação dos direitos sobre os géneros, em particular sobre as barras de ferro que 
levava a Bissau. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 719. 
 

 

720.  1696, Junho, 4, Bissau 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense ao rei [D. Pedro II] acerca da proibição que fez 
ao caixa da Companhia [de Cabo Verde e Cacheu], [Gaspar de Andrade], de embarcar escravos da Guiné 
sem serem primeiro baptizados, dando assim cumprimento à lei que versava sobre a matéria.  
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 720. 
 

 

721.  1696, Julho, 21, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, António Gomes Mena, ao rei [D. Pedro II] sobre se ordenar a 
mudança da casa da Alfandega para as casas do porto da cidade da Ribeira Grande pertencentes à capela 
administrada por Lourenço Correia, trocando-as com as casas aforadas à Casa da Misericórdia passando o 
foro e a vinculação destas, para aquela capela.  
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 721. 
 

 

722.  1696, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra da Junta das Missões acerca da carta do 
Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense, sobre se mandar proteger Torocó, irmão do falecido rei 
[católico], [D. Pedro] na sucessão ao reino de Bissau pretendida também por seu tio, Inzinhá e sobre a carta 
do capitão-mor de Bissau, José Pinheiro sobre o mesmo particular.  
Obs.: m. est.; a consulta data de 5 Novembro, o que nos pareceu ser um erro pois refere ao decreto de 13 de 
Novembro do mesmo ano, bem como a carta do Bispo que data de 5 de Junho e não Agosto de 1696; ver 
AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.99v-100; anexo: parecer (minuta), 
decreto, consulta, ofício e manifesto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc., 38 e 39. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 722. 
 

 

723.  1696, Novembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador  António Gomes Mena, 
do provedor da Fazenda Real, João de Coimbra de Soeiro e dos oficiais da câmara de Cabo Verde, acerca 
das causas porque ninguém queria servir de almoxarife e feitor naquelas ilhas e Cacheu; sobre a proposta do 
governador nomear naqueles cargos alguém, do Reino, para melhor arrecadação da Fazenda Real e que as 
suas contas fossem tomadas na cidade de Lisboa. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.96v-97; anexo: 
parecer (minuta) e cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 34 e 41. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 723. 
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724.  1696, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano 
Portuense, dando conta da conversão e morte de D. Pedro, primeiro rei católico da ilha de Bissau. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.96; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 724. 
 

 

725.  1696, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de 
[Santiago] de Cabo Verde, datada de 31 de Julho, queixando-se dos interessados da Companhia de [Cabo 
Verde] e Cacheu não mandarem, contrariamente à ordem dada, embarcação com capacidade para embarcar 
os géneros dos moradores daquela ilha para o Reino, privando-os do pouco comércio que ainda se fazia, com 
o agravante de se sujeitarem, nas transacções comerciais, a comprar à mesma Companhia tudo aquilo que 
necessitassem por preço mais elevado; sobre a carta do feitor da Fazenda Real de Cacheu, [Santos Vidigal 
Castanho] informando do estado em que se achava aquela instituição, com pouco rendimento para pagar os 
soldos dos soldados e filhos da folha por serem de pouca importância os direitos sobre as fazendas 
introduzidas por aquela Companhia. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.100-101; anexo: carta 
e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 43 e 37. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 725. 
 

 

726.  1696, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra da Junta das Missões acerca da carta do 
governador de Cabo Verde, António Gomes Mena, sobre se expulsar da ilha de [Santiago], uma mulher com 
quem o capitão de cavalos, Nicolau de Araújo, homem casado, e dos principais, mantém uma amizade ilícita 
e escandalosa.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.97v; anexo: decreto, 
consulta e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 726. 
 

 

727.  1696, Novembro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Gomes Mena, pedindo um buzio para retirar a artilharia de um navio que ali se perdera uma vez que fazia 
falta à sua guarnição.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.97-97v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 727. 
 

 

728.  1696, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta dos oficiais da câmara da ilha 
de [Santiago] de Cabo Verde, datada de 31 de Julho, informando do término do provimento do ouvidor-geral 
de Cabo Verde, João de Coimbra Soeiro, e solicitando a sua recondução por mais três anos. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 44 e 36. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 728. 
 

 

729.  1696, Novembro, 27, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. Pedro II ordenando ao ouvidor-geral de Cabo Verde, [João de Coimbra Soeiro] 
estudar e seguir a opinião mais provável sobre as dúvidas que lhe suscitaram do procedimento a ter no 
inventário dos bens dos eclesiásticos que instituíam as suas almas por herdeiras e que o vigário geral 
reclamava para si, e observar, em relação à prisão dos leigos, que esta não pudesse ser feita pelos seus 
membros, senão depois da sentença que passasse em coisa julgada, e em casos que fossem do seu foro; 
outrossim recomendava-se-lhe que não deixasse que a jurisdição real fosse usurpada e que pusesse em 
prática o juízo da Coroa mandada instituir nas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 729. 
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730.  1696, Dezembro, 19, Cabo Verde 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra, de 10 de Novembro, da Junta das 
Missões sobre carta do governador de Cabo Verde, António Gomes Mena, acerca do pagamento da lutuosa 
ao Bispo daquelas ilhas, frei D. Vitoriano Portuense.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.98-98v; anexo: decreto, 
consulta, despacho, (minuta), cartas (cópias de capítulos) e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 730. 
 

 

731.  1697, Janeiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra da Junta das Missões sobre carta do 
governador de Cabo Verde, António Gomes Mena, informando sobre os excessos dos crimes e pouca 
segurança dos presos naquelas ilhas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.98v; anexo: decreto, consulta e 
carta (cópia de capítulo). 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 731. 
 

 

732.  1697, Março, 5, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre os valores a pagar das penas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 58. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 732. 
 

 

733.  1697, Agosto, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o governo das 
ilhas de Cabo Verde por estar no fim o mandato do governador, António Gomes Mena, de que é opositor D. 
António Salgado. 
Anexo: consulta, requerimento e bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 64. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 733. 
 

 

734.  1697, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano 
Portuense, dando conta como o administrador da Companhia [de Cabo Verde e Cacheu], António Moniz da 
Silva, casado no Reino e assistente naquelas ilhas havia treze anos, levava uma vida escandalosa, estando 
publicamente amancebado com uma mulher também casada, na cidade [Ribeira Grande], recusando-se a 
regressar para a Corte, sob pretexto de estar servindo aquela Companhia, contrariando as muitas 
admoestações feitas por aquele prelado; e sobre se ordenar que a Companhia lhe enviasse um sucessor.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.102v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 734. 
 

 

735.  1697, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano 
Portuense, informando da morte do governador, António Gomes Mena, ficando no governo das ilhas, os 
oficiais da câmara [da ilha de Santiago]; da notícia que recebera dos padres da ilha do Maio acerca da 
invasão de que a ilha da Boavista fora alvo por parte de um navio estrangeiro sob o pretexto do mau 
acolhimento dado na vila da Praia pelo seu capitão-mor João Spínola da Veiga; e queixando-se de não ter 
recebido resposta sobre a informação que dera em abono de um concorrente a capitão-mor de Cacheu.    
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.101-101v; anexo: consulta 
(minuta) e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 66 e cx.8 doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 735. 
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736.  1697, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de 
Santiago de Cabo Verde, informando acerca do falecimento do governador, António Gomes Mena, a onze de 
Novembro do ano passado, e de terem assumido, por substituição, o governo das ilhas; e sobre a 
conveniência de se nomear um novo governador. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.103 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 67 e 62. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 736. 
 

 

737.  1697, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre resolução de outra sobre carta do Bispo de 
Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense, acerca do que de novo se ordena sobre instrução e baptismo de 
escravos boçais que saem dos portos da Guiné nos navios da Companhia de Cabo Verde e Cacheu e em 
escala nas ilhas de Cabo Verde conforme a carta régia de 5 de Março. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 96-96v e 103-104; 
anexo: pareceres (minutas), consulta, consulta (cópia), cartas e carta régia (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 65, 66, 59, 57, 56-A, 54, 51, 40 e AHU-Guiné, cx. 4, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 737. 
 

 

738.  1697, Novembro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de 
[Santiago] de cabo Verde, respondendo à ordem régia sobre se ordenar à Companhia de [Cabo Verde] e 
Cacheu que mandasse, não só para os moradores daquelas ilhas, embarcações suficientes para a 
exportação dos seus géneros como também para a condução de todas as fazendas que necessitassem os 
moradores de Cacheu. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.104-105; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 68 e 63. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 738. 
 

 

739.  1697, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense, solicitando ser-lhe consignada a renda das ilhas de Barlavento, São Nicolau, ilha da 
Boavista ou S. Vicente, para fundar um seminário na cidade da [Ribeira Grande de Santiago], e que servirá 
também para o sustento dos colegiais e pagamento dos seus mestres. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.105-105v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 739. 
 

 

740.  1697, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense e do fabriqueiro da sé [de Santiago], cónego José da Mota, solicitando ordens para o 
pagamento da importância devida à fabrica daquela igreja pelos sobejos da ilha da Madeira ou pelo 
rateamento dos rendimentos do seu Almoxarifado com certidão em como não houve pagamento em Cabo 
Verde, da consignação feita nos rendimentos da Fazenda Real. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 740. 
 

 

741.  1697, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense, solicitando ajuda de custo para fazer os pontificais e mais paramentos substituindo os 
que se queimaram no incêndio ocorrido no hospício de Bissau; se ressarcir dos danos provocados e poder, 
assim, continuar as suas obrigações pastorais. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 741. 
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742.  1697, [Dezembro, 23], Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a queixa dos oficiais da Câmara de Cabo Verde contra a 
Companhia de Cacheu devido à falta de embarcações para condução dos géneros para o Reino e fazendas 
necessárias aos moradores daquelas partes. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, f. 56-56v; anexo: decreto. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 21.  
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 742. 
 

 

743.  [post. 1697, Dezembro, 23, Lisboa] 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nova queixa dos oficiais da Câmara da ilha de Santiago de Cabo 
Verde contra a Companhia de Cacheu por esta não mandar embarcações que levassem ao Reino os géneros 
dos moradores e lhes trouxessem as fazendas que necessitavam. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 22.  
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 743.  
 

 

744.  1698, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do ouvidor-geral de Cabo Verde, João 
de Coimbra Soeiro e dos oficiais da câmara da ilha de [Santiago], dando conta dos motivos por que tiveram 
de aumentar o valor da moeda naquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.106-106v; anexo: consulta 
(cópia) e cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 61 e  69. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 744. 
 

 

745.  1698, Fevereiro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre se nomear, com base nas informações do 
sargento-mor Francisco Pimentel, por capitão engenheiro para as ilhas de Cabo Verde e mais praças 
subordinadas ao seu governo, José Soares da Rocha, por falecimento do capitão engenheiro, José Coutinho,  
que tinha sido o encarregado das obras das fortificações da ilha de Santiago e Bissau. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.106v; anexo: ofício e 
requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 745. 
 

 

746.  1698, Fevereiro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra da Junta das Missões sobre carta do 
Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense, dando conta do incêndio ocorrido no hospício dos religiosos 
capuchos de Bissau, solicitando que o provincial da Província de Soledade dos [Capuchos Descalços do 
Reino] mandasse missionários para as missões ali existentes, apontando a forma como estas, deviam ser 
providas e administradas; pedindo, pela sua desconsolação, licença para renunciar ao Bispado e recolher à 
sua religião; e sobre a devassa que remete. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.107-107v; anexo: consulta 
(minuta), decreto e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 72, 10 e 38. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 746. 
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747.  1698, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense, informando do incêndio que ocorreu no hospício de Bissau; acerca da sua intenção de 
renunciar ao Bispado e apontando as razões em que se fundamentou para justificar a sua pretensão à mitra 
da Casa da Misericórdia; sobre os papéis dos irmãos da Casa da Misericórdia e dos oficiais da câmara 
acerca da questão e sobre as discórdias e contendas havidas com o Bispo sobre o direito de posse daquela 
Casa e Hospital da Misericórdia, fundada em 1535 pelo terceiro Bispo daquele Bispado, frei Francisco da 
Cruz. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.07v-108v, anexo: 
consulta (minuta), decreto, parecer e parecer (minuta).  
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 10 e 79. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 747. 
 

 

748.  1698, Maio, 25, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. António Salgado, ao rei [D. Pedro II] dando conta da novidade que 
achou do levantamento da moeda e os valores pelos quais eram transaccionadas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 748. 
 

 

749.  1698, Junho, 12, Ilha da Boavista 
TERMO passado pelo escrivão da visita, padre Francisco da Lomba, sobre a informação que tomou o 
reverendo visitador acerca do requerimento feito pelos moradores da ilha da Boavista contra o procedimento 
do feitor Luís Pires de Varas, em relação ao confisco dos sacos de sal. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 749. 
 

 

750.  1698, Junho, 29, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. António Salgado, ao rei [D. Pedro II] dando conta do que lhe 
informou o feitor da ilha de São Nicolau, sobre a Fazenda Real daquela ilha; e sobre ter delegado no 
provedor, autoridade para resolução dos assuntos daquela instituição. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.113-113v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 78. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 750. 
 

 

751.  1698, Julho, 13, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense ao rei [D. Pedro II] solicitando ordenar os 
senhores dar um dia de feriado de trabalho, em cada semana, aos seus escravos de modo a que pudessem 
assistir às missas dos domingos e dias santos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 751. 
 

 

752.  1698, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, satisfazendo com informações acerca do negócio que os moradores da ilha de Bissau faziam com 
os estrangeiros, em particular os do rio Geba, contrariando as ordens reais. 
Obs.: contém em anexo cartas do rei de Bissau Insinhate ou Izinhá, ver MOTA, A. Teixeira da – As viagens 
do Bispo D. Vitoriano Portuense a Guiné. 1989, Lisboa, Publicações Alfa; ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.111v-112; anexo: parecer, carta régia (cópia), carta (1ª via), 
sobrescrito, cartas e escrito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 85 e 92.  
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 752. 
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753.  1698, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre as cartas do governador de Cabo Verde, D. 
António Salgado e do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense, sobre ser sido falsa a informação que 
dava conta da ilha da Boavista ter sido invadida e saqueada por um navio de revoltosos estrangeiros; sobre a 
insinuação do Bispo acerca dos procedimentos do feitor daquela ilha, homem pardo e natural dela, do qual 
também se queixavam os moradores.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.111-111v; anexo: parecer 
(minuta), cartas e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 79, 84 e 91. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 753. 
 

 

754.  1698, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, dando conta do miserável estado dos armazéns daquela conquista, com falta de munições para a 
sua conservação e defesa; e solicitando se ordenar à Companhia de [Cabo Verde] e Cacheu que levasse nos 
seus navios para a ilha de Santiago, cabeça principal daquela administração, as munições que indica na 
memória que remetia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.113; anexo: escritos e 
memória. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 93. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 754. 
 

 

755.  1698, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador de Cabo Verde, D. 
António Salgado, com informações do capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, acerca do estado da 
Guiné e da tentativa dos franceses de construírem uma fortaleza no ilhéu de Bissau; sobre o que indicava 
aquele capitão-mor, dos meios para frustrar o plano dos franceses e impedir os muitos negócios que os 
moradores faziam desde Bissau ao rio Geba com os estrangeiros; das referências que dava da devassa 
Manuel Mendes Ramos e sobre as imprudências cometidas pelo falecido capitão-mor de Cacheu, José 
Pinheiro; informando, com base nas certidões da Fazenda Real de Bissau, dos rendimentos da Alfândega e 
despesas que se tinham feito para o pagamento dos soldados, filhos da folha e dotes dos reis; e pedindo que 
se enviasse à Guiné os delinquentes que no Reino, eram condenados ao degredo para assim se poder 
guarnecer as praças de Cacheu, Bissau e Ziguichor; sobre cartas do capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal 
Castanho acerca das actividades dos franceses naquela costa, alertando da chegada de duas naus a Goré, 
ilha dos franceses, e da colocação em Gerege de um baqueano com casa de fazendas para comerciar cera, 
com o intuito de explorar aqueles rios por Gerege, Jame, Bissau e Geba, lesando a Fazenda Real e a 
Companhia [de Cacheu]; referindo a falta de um baluarte em Geba e de soldados na praça de Cacheu e na 
fortaleza de Ziguinchor para reprimir o comércio dos estrangeiros; expondo a devassa feita a Miguel Mendes 
Ramos, suspeito na morte do seu sócio francês. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.121-123; anexo: consulta 
(minuta) cartas, certidões e ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 94, 90, 81, 82 e 77-A e AHU-Guiné cx. 4 doc. 30 e 29. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 755. 
 

 

756.  1698, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, informando do seu parecer, sobre a exposição que fizeram os oficiais da câmara da ilha de 
[Santiago] acerca da Companhia da Guiné não cumprir com envio das embarcações para o transporte das 
mercadorias dos moradores daquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.113v; anexo: cartas (1ª e 2ª 
vias), ofícios e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 95 e 74. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 756. 
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757.  1698, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre carta do governador de Cabo Verde, D. 
António Salgado, acerca da falta de munições nos armazéns e da conveniência da Companhia de Cacheu as 
levar nas suas embarcações até Santiago. 
Obs.: m. est.; AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 113. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 757. 
 

 

758.  1698, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, João de 
Coimbra Soeiro, solicitando sucessor com ordem para tirar sua residência; e pedindo, consoante o resultado, 
carta para ir dali para à Relação da Bahia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.113v-114; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 88 e 96. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 758. 
 

 

759.  1698, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador de Cabo Verde, D. 
António Salgado, do ouvidor-geral, João de Coimbra Soeiro, dos oficiais da câmara, da nobreza e povo das 
ilhas, explicando as causas que os levaram a levantar o valor da moeda e os motivos porque suspenderam, 
não dando execução à ordem real, a sua  redução ao seu antigo valor. 
Obs.: docs. cosidos; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.114v-115v; 
anexo: consulta (minuta), pareceres, cartas (1ª e 2ª vias), cartas, termo (traslado), certidão e certidões 
(traslado) (2ª via).  
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 97, 90, 89, 87, 86 e 83. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 759. 
 

 

760.  1698, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, informando ter procedido na execução da ordem dada ao seu antecessor, governador António 
Gomes Mena, acerca do ajuste da troca das casas da Alfandega de que era foreira a irmandade da 
Misericórdia, com as casas do porto da cidade da [Ribeira Grande] vinculadas à Capela administrada por 
Lourenço Correia.   
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.114-114v; anexo: carta (1ª 
via) e avaliação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 75 e 98. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 760. 
 

 

761.  1698, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano 
Portuense, sobre se mandar dar execução à obra seminário na cidade da [Ribeira Grande de Santiago] para 
formar pelo menos dez estudantes para servir como párocos nas igrejas daquelas ilhas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.116; anexo: parecer e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 99 e 79. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 761. 
 

 

762.  1698, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado e dirigida ao secretário de estado, Mendo Foios Pereira, acerca de se lhe permitir fazer algum 
negócio naquelas ilhas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.117, anexo: parecer, escrito e 
carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 101 e 102. 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 762. 
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763.  1698, Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra do Conselho da Fazenda acerca da carta 
do governador de Cabo Verde [D. António Salgado] e dirigida ao vedor da Fazenda da Repartição do Reino 
sobre a obediência com que observou no seu regimento e ordenações do Reino, remetendo as informações 
relativas à ilha do Maio a este Conselho.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.120-120v, anexo: decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 103 
AHU_CU_024, Cx. 8, D. 763. 
 

 

764.  1699, Fevereiro, 20, Santiago 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, D. António Salgado, ao rei [D. Pedro II] respondendo à ordem 
régia mandada observar pelo seu antecessor, o governador António Gomes Mena, para que o Bispo não 
deixasse sair daquelas ilhas escravos sem serem primeiro baptizados. 
 Anexo: certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 125, 111e 109. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 764. 
 

 

765.  1699, Fevereiro, 21, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. António Salgado, ao rei [D. Pedro II] respondendo à ordem régia 
para reduzir a moeda ao seu antigo valor e submeter à aprovação todos os negócios que tinham sido feitos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.127v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 106. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 765. 
 

 

766.  1699, Fevereiro, 23, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. António Salgado, ao rei [D. Pedro II] dando conta da visita que o 
Bispo, frei D. Vitoriano Portuense queria empreender à Casa da Misericórdia da ilha de [Santiago] 
contrariando a jurisdição e ordens que a punha sob imediata protecção real e os direitos e privilégios que 
tinha aquela irmandade; e como procedera nesta matéria, ordenando, por portaria, a intimação do Bispo pelo 
tenente general da ilha de Santiago, Paulo Cardoso Pissarro. 
Anexo: portarias. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 107, 105 e104. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 766. 
 

 

767.  1699, Abril, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre resolução de outra de 29 de Novembro de 
1698, ao requerimento do procurador geral da Província de Soledade, frei Diogo da Barca, solicitando 
provisão para que do dinheiro aplicado às missões se fizesse o pagamento da quantia devida ao padre 
pregador, Francisco Silves de Ourem, missionário que assistia na ilha do Fogo, e que da mesma parte se 
continuasse a fazer o pagamento da côngrua que lhe fora consignado e que fossem vencendo na falta dos 
rendimentos da Alfandega da ilha de Santiago.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.123-123v, anexo: consulta e 
parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 110 e 10. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 767. 
 

 

768.  1699, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra, acerca do regimento dado pelo 
desembargador sindicante das ilhas de Cabo e [Cacheu], Manuel Lopes de Barros, à Alfandega da ilha de 
Santiago e a forma como se devia acautelar na arrecadação da Fazenda Real; sobre se reformar e remeter 
um novo regimento pelo qual a Fazenda Real daquela ilha pudesse auferir melhor arrecadação, tendo como 
base ou regulando-se pelos regimentos da Alfândega da cidade de Lisboa, e que informasse melhor, nas 
suas disposições e capítulos, as determinações, privilégios e forais dos seus moradores. [O processo desta 
consulta seria submetido ao Conselho da Fazenda tendo parecer do provedor e de Baltasar Saraiva da Silva 
com despacho a 20 de Fevereiro e resolução a 23 de Outubro de 1700].   
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.123v-124; anexo: regimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 117 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 768. 
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769.  1699, Junho, 25, Ribeira Grande  
CARTA do provedor e membros da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Cabo Verde ao rei [D. Pedro II] 
manifestando a sua indignação à pretensão do Bispo frei D. Vitoriano Portuense, fazer visitação àquela 
instituição não respeitando a jurisdição e ordem reais em relação aos seus privilégios. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 129. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 769. 
 

 

770.  1699, Julho, 18, Cabo Verde 
CARTA (extracto) do governador de Cabo Verde, D. António Salgado, ao rei [D. Pedro II] respondendo à 
ordem para dar seu parecer sobre a conservação ou demolição da fortaleza de Bissau. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.129v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 116 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 770. 
 

 

771.  1699, Agosto, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, dando conta de cinco navios de guerra ingleses que chegaram ao porto da vila da Praia em escala 
para a Índia, levando a bordo um conde que ia como embaixador ao Grão Mogor; e da diligência que tomou 
em relação ao negro, escravo, natural da terra, que ferira um marinheiro inglês. 
Obs.: doc. em espanhol; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.124; 
anexo: parecer e cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 112 e 123. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 771. 
 

 

772.  1699, Agosto, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, informando, com informações dos capitães-mores de Cacheu e Bissau, Santos Vidigal Castanho e 
Rodrigo de Oliveira da Fonseca, acerca das dificuldades que se ofereceram para fazer, como lhe tinha sido 
ordenado,  a prisão de João Compernes,  um crioulo da Serra Leoa e filho de um abastado negociante inglês, 
como castigo, por ter vendido aos ingleses, um moço forro de nome Marcos Gonçalves, para os Barbados.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 124-124v, anexo: carta e 
ofícios. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 113 e 118. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 772. 
 

 

773.  1699, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, dando conta de ter ordenado a isenção de pagamento de direitos na Alfandega Real a quatro 
escravos grumetes para servirem no navio castelhano, Almeiranta de Buenos Aires, comandado pelo capitão, 
D. Francisco António Justiniano, bem como a três outros escravos que foram adquiridos pelo governador D. 
Manuel Prado Maldonado que ia também para Buenos Aires. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.124v-125, anexo: carta (1ª 
via) e portaria (1ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 108 e 119. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 773. 
 

 

774.  1699, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, satisfazendo com informações à ordem régia para perceber junto dos oficiais da câmara da ilha de 
[Santiago] qual o partido que propunham fazer ao médico que se mandasse assistir naquela ilha, de modo a 
aumentar o seu ordenado e suprir sua falta entre os moradores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.126-126v, anexo: carta e 
ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 115 e 121. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 774. 
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775.  1699, Setembro, 1, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre cartas do governador de Cabo Verde, D. 
António Salgado e do capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, acerca da ordem que tinham 
recebido para exporem o seu parecer da forma como poderia ser castigado o rei de Bissau, [Insinhate], pelo 
seu procedimento excessivo e agravos que cometera contra o capitão-mor daquela fortaleza, José Pinheiro, 
sem por em causa as forças que poderiam ser empregues mas também as consequências que poderiam 
resultar à segurança e comércio daquelas praças. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.125-126. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 120. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 775. 
 

 

776.  1699, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, acerca do procedimento do Bispo frei D. Vitoriano Portuense, tabelando, por édito público, os preços 
dos mantimentos que se venderam aos castelhanos do navio [Almeiranta de Buenos Aires] que tinha 
aportado na vila da Praia em escala para Buenos Aires, e mandando restituir, num prazo de quinze dias, sob 
pena de excomunhão, tudo o que se tinha vendido a mais para a bula e misericórdia, contrariando a jurisdição 
do governo económico que só dizia respeito às câmaras. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.127 e 128, anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 111e 114. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 776. 
 

 

777.  1699, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, queixando-se do Bispo frei Vitoriano Portuense e do guardião do convento dos capuchos da cidade 
da Ribeira Grande de Santiago, frei Manuel de Ferreirim, de terem-no impedido de sentar na cadeira, na parte 
reservada aos governadores, para assistir aos ofícios religiosos da semana santa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.128-129;  anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 124. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 777. 
 

 

778.  1699, Novembro, 18, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António Salgado 
informando acerca das razões porque não construiu, à custa dos moradores, a casa para se recolherem os 
escravos não doutrinados como mandava a ordem régia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.128-129. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 125. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 778. 
 

 

779.  1699, Novembro, 28, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António Salgado, 
respondendo a ordem régia para informar, com toda a sua autoridade, sobre o comércio dos estrangeiros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.129. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 126. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 779. 
 

 

780.  1699, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre resolução de outra acerca da carta do Bispo de 
Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense, referente à emenda que tinha feito das taxas dos preços dos 
mantimentos aplicadas pela câmara e vendidos pelo governador, D. António Salgado, ao navio castelhano 
[Almeiranta de Buenos Aires], que ia para Buenos Aires. 
Anexo: parecer, carta (1ª via) e carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 127. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 780. 
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781.  [1699] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Manuel Castanho de Pina na ilha 
de Santiago de Cabo Verde, como soldado, infante, alferes da companhia e tenente da vila da Praia, 
constando também ter servido de 1694 a 1699, de vereador do senado da câmara e juiz ordinário da mesma 
vila.  
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 128. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 781. 
 

 

782.  1700, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra da Junta das Missões,  sobre o estado 
das missões [religiosas] de Cabo Verde e Bissau e a forma como se deve procurar a sua conservação e 
aumento. 
Anexo: parecer e decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 782. 
 

 

783.  1700, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro sobre nomeação de pessoas para o posto de sargento-
mor da ilha do Fogo de que é opositor Silvestre Osório Galvão que serviu nesta ilha e na de [Santiago] em 
praça de soldado, alferes, ajudante e capitão de infantaria de ordenança. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 783. 
 

 

784.  1700, Maio, 23, Santiago 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, D. António Salgado ao rei [D. Pedro II] sobre a perda que tem 
causado ao rendimento da Alfandega e Fazenda Real daquelas ilhas, a proibição imposta pelo Bispo [frei D. 
Vitoriano Portuense], de se embarcarem negros por baptizar para os portos do  Brasil; e informando sobre a 
diminuição da navegação e falta de géneros que vinham da ilha Terceira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.134v-135. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 784. 
 

 

785.  1700, Maio, 25, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. António Salgado ao rei [D. Pedro II] respondendo à ordem régia de 
13 de Fevereiro de 1699, para se observar as ordens que forem expedidas pelo Conselho da Fazenda sobre 
as ilhas que tinham donatários, através do qual, doravante, se mandava tratar da arrecadação dos seus 
rendimentos, cessando as dúvidas do capitulo do regimento dos governadores de Cabo Verde, sobre 
obediência às ordens do Conselho Ultramarino neste particular. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 785. 
 

 

786.  1700, Junho, 10, Santiago 
CARTA do provedor Nicolau de Afonseca de Araújo Pereira, e irmãos da Casa da Misericórdia de [Santiago] 
de Cabo Verde ao rei [D. Pedro II] acerca dos motivos porque não celebraram os ofícios divinos pela alma da 
rainha [Dona Maria Sofia Isabel]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.132v-133. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 786. 
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787.  1700, Junho, 13, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, D. António Salgado ao rei [D. Pedro II] dando conta da presença de 
fragatas de guerra inglesas nos mares das ilhas fiscalizando navios piratas que atacavam os da sua nação 
em busca do sal na ilha do Maio; da notícia que tivera de uma nau de guerra inglesa que fundeara no porto 
da ilha de [Santiago] na caça de um flamengo, e de ter sido tomado um navio português da carreira de 
Mazagão nas ilhas de Barlavento que era propriedade de Inácio Franco; e acerca dos vários avisos que 
recebera sobre a actividade pirata na costa da ilha de Santiago vindos do porto do Tarrafal, como também da 
presença francesa em Bissau. 
Anexo: escritos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 13-A.. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 787. 
 

 

788.  1700, Julho, 8, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, D. António Salgado ao rei [D. Pedro II] dando conta do aviso que 
recebera do capitão-mor de Bissau, Rodrigo de Oliveira da Fonseca acerca dos motivos porque não se 
pagavam os soldados daquele presídio; solicitando resolução sobre esta matéria para que se pudesse fazer a 
conservação da fortaleza de Bissau e informando acerca dos gastos dos bens que foram deixados pelo 
capitão-mor, José Pinheiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 788. 
 

 

789.  1700, Julho, 10, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde D. António Salgado ao rei [D. Pedro II] dando conta das circunstâncias 
em que o navio, propriedade de Inácio Franco, mercador da cidade da [Ribeira Grande], fora obrigado a dar à 
costa na ilha da Boavista, a caminho das ilhas de São Nicolau e Santo Antão, e como tinha sido resgatado 
por uma nau de guerra inglesa em patrulha naqueles mares. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 13-A. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 789. 
 

 

790.  1700, Julho, 24, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, D. António Salgado ao rei [D. Pedro II] sobre os motivos que 
provocaram a vinda do ouvidor-geral, João de Coimbra Soeiro para o Reino; e solicitando o provimento de 
outro ministro para servir aquele cargo com vista à satisfação das causas da justiça e também da Fazenda 
Real 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.134-134v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 790. 
 

 

791.  1700, Setembro, 8, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de Santiago 
de Cabo Verde, dando conta dos prejuízos que tinham os moradores daquela ilha com o regimento deixado 
pelo desembargador sindicante, Manuel Lopes de Barros, e da necessidade  de se estabelecer um novo 
regimento para a Alfandega daquela cidade [Ribeira Grande]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.132. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 791. 
 

 

792.  1700, Novembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde D. António 
Salgado, dando conta do que lhe escrevera o governador da Gâmbia, Thomas Corker, acerca de um navio 
carregado de escravos que queria mandar para a ilha [de Santiago], a serviço da Companhia [Real da Guiné] 
e Índias, ajustando-se, para o efeito, com o capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho; sobre como 
procedera em relação a esta matéria, permitindo a compra daqueles escravos, e expondo como sugestão, 
que convinha que o capitão-mor de Cacheu, com a ordem de fazer negócios com estrangeiros, estabelecesse 
relações com aquele governador da Gâmbia 
 Anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 6 e 13. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 792. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 145 / 389 
 

793.  1700, Novembro, 26, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre cartas do governador de Cabo Verde, D. 
António Salgado, provedor e irmãos da [Casa] Misericórdia, informando que era conveniente mandar do 
Reino religiosos para servirem de capelões porque os que ali assistiam tinham sido privados, sob pena de 
excomunhão, de celebrar missa pelo Bispo [frei D. Vitoriano Portuense], pelo facto de não o terem deixado 
visitar aquela instituição, assunto do qual tinham interposto recurso de agravo ao Juízo da Coroa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.133-133v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 793. 
 

 

794.  1700, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, datada de 30 de Julho, dando conta da ajuda que o capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Manuel 
Vaz Osório Galvão, deu a uma fragata de guerra inglesa, em patrulha nos mares das ilhas, na captura de um 
outro navio pirata francês que, descoberto entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão, fora se abrigar ao 
porto da Furna, na ilha Brava; das informações dadas por um natural da ilha de Santo Antão que fora por eles 
cativo, acerca do estado do navio pirata, e de carregar muito dinheiro, ouro e prata; sobre a planta que lhe 
mandara o capitão inglês, do porto da Furna, explicando suas características e sítios onde tinham ficado os 
navios e as gentes para melhor execução da acção. 
Obs.: carta em inglês; ver AHU_CARTm_024,D.116, anexo: carta (1ª via), ofício e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 13-A e 11-A. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 794. 
 

 

795.  1700, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra da Junta das Missões acerca das queixas 
do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano Portuense, sobre o embarque e comercialização de escravos 
gentios, sem baptismo, para o Brasil; da existência de muitos escravos em casa de senhores por baptizar e 
sobre a casa que tinha mandado edificar para acolhimento e catequização daqueles escravos; sobre a visita 
que intentara fazer à igreja da Casa da Misericórdia e que tinha sido impedida pelo provedor e irmãos da 
Misericórdia; acerca de não se ter dado cumprimento à construção do seminário; e sobre o degredo de 
religiosos para a Guiné, ordenado pelo governador de Cabo Verde, D. António Salgado, por se lhe tirar o 
assento na igreja dos Capuchos. 
Obs.: docs. cosidos; m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.137v-
139v; anexos: consulta, (minuta), aviso, cartas, proposta, cartas régias (1ª e 2ª vias), carta régia (cópia) e 
carta precatória. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 7, 1 e14. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 795. 
 

 

796.  1701, Janeiro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador de Cabo Verde, D. António 
Salgado, datada de 27 de Junho, advertindo, por aviso do capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, 
que seria conveniente a construção de um reduto numa rocha situada na boca do rio Geba, na localidade de 
Chim, de modo a impedir a entrada dos franceses naquela povoação; e solicitando que se enviasse um 
capitão engenheiro para o efeito.   
Anexo: parecer e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 9, 15. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 796. 
 

 

797.  1701, Fevereiro, 5, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre condições das penas impostas em relação aos escravos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 15-A e 2. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 797. 
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798.  1701, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor das ilhas de Cabo Verde. São opositores, Bento Vieira de Matos que serviu naquelas ilhas de 
soldado, alferes de infantaria, ajudante do sargento-mor, e capitão de infantaria da ordenança, Manuel 
Castanho de Pina que serviu na ilha de Santiago de soldado, infante, alferes da companhia e tenente da vila 
da Praia, capitão de infantaria de uma companhia de guarnição da cidade da Ribeira Grande e soldado de 
cavalo, e Manuel Ribeiro de Macedo 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 798. 
 

 

799.  1701, Julho, 6, Santiago  
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, D. António Salgado ao rei [D. Pedro II] solicitando meios para 
conservação da praça de Bissau por não haver rendimentos naquela Alfandega para pagar sua manutenção 
por falta de pagamento dos direitos a que estavam obrigados os estrangeiros que por ali negociavam, em 
particular os franceses, e porque também a Companhia de [Cabo Verde e Cacheu] tinha deixado de cumprir 
com aquela obrigação, conforme aviso que recebera do capitão-mor de Bissau, Rodrigo de Oliveira da 
Fonseca; e comunicando do pedido deste capitão-mor para ser desobrigado da homenagem que tinha jurado 
por terminar o seu provimento e que se mandasse seu sucessor.  
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 799. 
 

 

800.  1701, Novembro, 4, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando o procurador da Fazenda consultar o requerimento do 
cabido da sé de Cabo Verde solicitando satisfazer-lhes o pagamento das suas côngruas pelos rendimentos 
dos quartos da ilha da Boavista, São Nicolau e mais anexas, como antigamente se fazia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.162-162v, consulta de 9 de 
Novembro de 1701. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 800. 
 

 

801.  1702, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador de Cabo Verde, D. 
António Salgado e do capitão-mor de Bissau, Rodrigo de Oliveira da Fonseca, dando conta do estado em que 
se achava aquela fortaleza por falta de rendimento da Alfandega; da fraca guarnição que assistia o presídio 
por falta de pagamento da Companhia de [Cabo Verde] e Cacheu; sobre o ocorrido naquele porto entre o 
capitão-mor daquela povoação com a fragata Princesa, da Companhia Real Francesa, e seu capitão, 
Monsieur La Ruye em relação à casa daquela Companhia e ao pagamento dos direitos alfandegários a que 
estavam obrigados; da apreensão do capitão-mor, Rodrigo de Oliveira da Fonseca, a Natália Alvares, viúva, 
natural terra, por ter negócios excessivos com os franceses e sobre as ameaças que estes fizeram de invadir 
Bissau. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 142v-143v; anexo: carta e 
petição de justificação (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 21, 17 e 18. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 801. 
 

 

802.  1702, Março, 4, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre cartas do governador de Cabo Verde, 
D. António Salgado, acerca das dúvidas do capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, e o de Bissau, 
em relação aos direitos de entrada e saída de mercadorias que haviam de pagar os navios portugueses que 
fossem directamente àquele porto ou em escala por Cabo Verde, com a nova ordem que permitia o negócio 
com estrangeiros, alterando as obrigações que tinham sido introduzidas pelo regimento da Alfandega dado 
pelo desembargador sindicante, Manuel Lopes de Barros. 
Obs.: docs. cosido; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 145v-146; 
anexo: cartas (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 802. 
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803.  1702, Abril, 28, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre as dúvidas que se lhes ofereceu o 
decreto de 27 de Abril, em atribuir ao rei de Bissau, à semelhança das que foram dadas aos reis confinantes 
de Cacheu, as datas para consentir na conservação do hospício daquela povoação; por um lado, pela 
impossibilidade Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde auferir de rendimento para aquela despesa e, por 
outro, pelos procedimentos incorrectos daquele rei, como ter prendido José Pinheiro, primeiro capitão-mor 
daquela praça. 
Obs.: docs. cosido; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 146-146v; 
anexo: decreto (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 803. 
 

 

804.  1702, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre carta régia de 14 de Março e carta do 
governador de Cabo Verde, Gonçalo de Lemos Mascarenhas, sobre a forma como nas Alfandegas daquelas 
ilhas, deviam os estrangeiros pagar os direitos de entrada e saída das mercadorias. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 148 e AHU_CU_CARTAS DE 
CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod.489, fl. 181; anexo: carta (cópia) e carta régia (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc.23, 23-A e 37.  
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 804. 
 

 

805.  1702, Dezembro, 15, Lisboa 
OFÍCIO de Francisco Pimentel ao secretário do Conselho André Lopes de Lavre sobre carta do antigo 
governador de Cabo Verde, D. António Salgado, dando conta do estado em que deixou aquelas ilhas quando 
passou a administração ao governador Gonçalo de Lemos Mascarenhas; do inventário pormenorizado que 
fez de todas as obras que executou em que constam o baluarte de Santa Marta, o alargamento do baluarte 
de São Brás, a nova muralha do porto da cidade da [Ribeira Grande], do conserto da fortaleza de São Filipe e 
artilharias que montou em todas as fortificações; da planta, com os acrescentamentos que fez ao reduto em 
frente à igreja de Santo António, o qual, o sargento-mor Manuel Lopes Lobo, fora obrigado construir, com 
explicação do perfil e do sítio, com as mudanças efectuadas, para também se defender a terra e o caminho 
que vem de Ribeirão Correia e a zona do alto da Rocha; da guarnição e munições que deixou; e da proposta 
que apresentou sobre se fazer na ilha de [Santiago] uma fábrica para lavrar anil, produto que se assemelha, 
pela sua propriedade, à das Índias de Castela e do qual levava amostra para o Reino. 
Obs.: contém cópia dactilografada; ver AHU_CARTm_024,D.117; anexo: carta e termo de obrigação 
(traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 24-A. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 805. 
 

 

806.  1702, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. Vitoriano 
Portuense, dando conta da fuga numa caravela, da ilha de [Santiago] para o Reino, do tesoureiro-mor da sé, 
Manuel da Costa Godinho e do cónego João Rodrigues de Oliveira, ambos do Bispado do Porto, e solicitando 
que fossem restituídos àquela ilha; sobre as medidas punitivas que pedia para os mestres dos navios que 
transportassem os clérigos daquela diocese sem licença do prelado. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 148v; anexo: despacho e 
carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 806. 
 

 

807.  1703, Janeiro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II com resumo de informações do conselheiro e 
desembargador, Miguel Nunes de Mesquita, da devassa que tirada pelo ouvidor-geral de Cabo Verde, 
António Coelho de Melo, sobre o crime perpetrado por alguns portugueses, cujo principal cabecilha foi o 
capitão Pedro de Carvalho, sobre uns franceses na ilha do Sal, roubando-lhes e fazendo submergir sua 
embarcação. 
Anexo: parecer, carta e carta (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 26 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 807. 
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808.  1703, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do antigo governador de Cabo Verde, D. 
António Salgado e do capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, dando conta do assenhoreamento 
que os franceses iam tendo do negócio do rio Geba e como se recusavam a pagar os direitos dos géneros e 
fazendas que vendiam em Cacheu. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 149. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 26-A. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 808. 
 

 

809.  1703, Janeiro, 27, Santiago  
CARTA do governador de Cabo Verde, Gonçalo de Lemos Mascarenhas ao rei [D. Pedro II] dando conta dos 
homens principais da cidade que serviam de tesoureiros das bulas das freguesias circunvizinhas da ilha de 
Santiago, usando seus privilégios para não servirem a Republica e o Almoxarifado Real; sobre a conveniência 
que era ter apenas como recebedor, o tesoureiro de cada freguesia, dado o  pouco o rendimento e 
arrecadação que tinha a venda das bulas, o que se verificava também em Santa Catarina, a maior freguesia 
da ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 150. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 809. 
 

 

810.  1703, Fevereiro, 17, São Filipe, Fogo 
CARTA do capitão Bartolomeu Vieira Vasconcelos, homem nobre e principal da ilha do Fogo, ao rei [D. 
Pedro] queixando-se dos procedimentos e ameaças do escrivão da câmara da vila de São Filipe, Paulo de 
Carvalho, chegando a atacá-lo na estrada Real a caminho de sua fazenda na Lomba, pelo que solicitava 
justiça.  
Anexo: carta precatória (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 28-A e 46. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 810. 
 

 

811.  1703, Junho, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas dos oficiais da câmara da cidade da 
Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo Verde, do Bispo, frei D. Vitoriano Portuense, do sargento-mor, 
servindo de ouvidor-geral, António Jácome Bezerra, do capitão-mor da vila da Praia, João de Spínola Veiga e 
mais pessoas daquela ilha acerca dos procedimentos absurdos que o governador Gonçalo de Lemos 
Mascarenhas vinha cometendo na sua administração e pedindo que se nomeasse um ministro para lhe tirar 
devassa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 150-150v; anexo: parecer, 
cartas, certidão, cartas (traslados) e capítulos das culpas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 29-A, 29 e 42. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 811. 
 

 

812.  1703, Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre resolução de outra de 30 de Julho, sobre se o 
posto de sargento-mor das ilhas de Cabo Verde poderia ser melhor servido sem limitação do tempo de 
provimento como era no Reino de Angola. [A este posto candidataram-se, Manuel Castanho de Pina, que 
serviu na ilha de Santiago, como soldado infante e de alferes da companhia da vila da Praia, constando ter 
sido provido de capitão de infantaria de uma das companhias da cidade da Ribeira Grande, tenente da vila da 
Praia e de soldado de cavalo, Francisco da Veiga Spínola que servia na ilha de Santiago de praça de 
soldado, alferes e capitão de infantaria da ordenança e guarnição da vila da Praia e António de Sousa 
Henriques que consta haver servido nas ilhas no posto de tenente da vila da Praia e de alferes de cavalo.] 
Anexo: consultas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 32 e 33. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 812. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 149 / 389 
 

813.  1703 
RELAÇÃO do [capitão engenheiro de Cabo Verde], José Soares da Rocha, sobre a artilharia que existe na 
vila da Praia da ilha de Santiago de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 813. 
 

 

814.  [1703] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] acerca dos serviços prestados por José Pinheiro da Câmara em 
Cabo Verde e na ilha de São Tomé, durante onze anos, desde Maio de 1692 até o presente, constando ter 
servido nas ilhas de Santiago em praça de soldado, sargento, capitão de ordenança e de infantaria e 
sargento-mor em São Tomé, servindo actualmente como ajudante de tenente da companhia da Província da 
Beira [Moçambique]. 
Anexo: informação 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 814. 
 

 

815.  [ca. 1703] 
RELAÇÃO que apresenta o [capitão e sargento-mor] da ilha do Fogo, Silvestre Osório Galvão, sobre as 
munições e artilharia que aquela ilha necessitava. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 815. 
 

 

816.  1704, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Vitoriano Portuense, solicitando que se mandasse assinar a côngrua da fabrica da igreja matriz com o nome 
de São Salvador dos Picos que, durante a visitação que fez ao interior da ilha de Santiago, tinha mandado 
construir nos confins das três igrejas paroquiais de Santiago Maior, São Lourenço dos Órgãos e Santa 
Catarina do Mato, para que pudesse ter um pároco que assistisse nela porque havia muitos cristãos, ca. 1300 
almas, que agregavam aquela região e que durante todo o ano tinham dificuldades de acesso às igrejas para 
ouvir missas e receber sacramento.  
Obs.: resolução da princesa regente D. Catarina de Bragança; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE 
E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 151v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 816. 
 

 

817.  1705, Fevereiro, 17, Lisboa  
CONSULTA do conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre carta do governador de Cabo Verde, Gonçalo 
de Lemos Mascarenhas, respondendo à ordem régia acerca da promoção da cultura e produção do anil 
naquelas ilhas, mandando amostras da erva para o Reino a fim de verificar e examinar a sua propriedade e 
utilidade; sobre o que informa acerca da região de São Martinho como a localidade mais propícia para o seu 
cultivo e acerca do custo da sua produção em tanques, propondo a sua entrega a particulares desde que se 
lhes desse garantia e benefícios pela execução daquela empresa. 
Obs.: catálogo da exposição de Cabo Verde, 1985, nº 80 e exposição: Agricultura em Cabo Verde, 1990, 2-6 
Outubro; resolução da princesa regente D. Catarina de Bragança; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO 
VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 153-153v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 817. 
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818.  [ant. 1705, Novembro, 11] 
REQUERIMENTO de D. Andreza Nunes, viúva do antigo capitão-mor da praça de Cacheu e de Bissau, José 
Pinheiro, filho de António Pinheiro e natural da cidade de Lisboa, ao rei [D. Pedro II] solicitando para si uma 
tença, e para o filho João Apolinário Pinheiro, de quem é tutora, o hábito da [Ordem] de Cristo, tença e um 
dos Almoxarifados Reais do Reino, em satisfação dos serviços prestados pelo marido e por ser merecedora, 
na parte que lhe toca, da doação feita pelo outro filho do casal, Aleixo Pinheiro. 
Obs.: docs. selados; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 52, fls 106v-107, consulta de 13 de 
Novembro de 1704; anexo: parecer, provisão, certidões, cartas patentes, alvará de reformação, requerimento, 
informação, escrito e despacho (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 36-A. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 818. 
 

 

819.  1706, Fevereiro, 26, [Ribeira Grande] 
CARTA do cabido da sé da ilha de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. Pedro II] informando do estado das 
obras do seminário mandado construir naquela ilha após o falecimento do Bispo, frei D. Vitoriano Portuense, 
do qual remetiam a planta tirada pelo capitão engenheiro José Soares da Rocha, a fim de poderem continuar 
a receber as doações para nela recolherem os mestres, reitor e colegiais. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 156v, consulta de 13 Outubro 
de 1706 e AHU_CARTm_024,D.118; anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 42-A. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 819. 
 

 

820.  [ant. 1706, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Silvestre Osório Galvão ao rei [D. João V] 
solicitando, pelos serviços prestados, hábito da [Ordem] de Cristo e tença. 
Obs.: docs. cosidos e lacrados; anexo: documentos comprovativos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 820. 
 

 

821.  1706, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre requerimento  [do senhorio e mestre de navio] 
Inácio Rodrigues de Abreu e João Manso Lopes, moradores na cidade da [Ribeira Grande, ilha de Santiago 
de Cabo Verde], solicitando que o governador, o ouvidor e a câmara não o possam obrigar a ir a algum lado, 
exceptuando se segurarem as suas pessoas e bens, podendo partir daquelas ilhas sem qualquer 
impedimento. 
Obs.: resolução da princesa regente D. Catarina de Bragança; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, 
Cod. 52, fls 211v-212; anexo: requerimento e requerimento (cópia). 
AHU- Angola, cx. 18, doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 821. 
 

 

822.  1707, Janeiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Gonçalo de 
Lemos da Fonseca, respondendo à ordem régia acerca da cultura e manufactura do anil naquelas ilhas e se 
essa cultura deveria ser entregue a particulares para promover a sua execução recebendo em troca, uma 
remuneração pelo serviço, isenção do pagamento dos direitos de entrada do anil durante dez anos, e terras 
vinculadas ou outras, onde se pudesse estimular a sua exploração mais intensa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 157-157v e 
AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod.489, fl. 199v, anexo: consulta (cópia), informações 
(cópia), escrito e carta régia (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 45, 41 e 44. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 822. 
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823.  [ant. 1707, Abril 12] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Rodrigo de Oliveira da Fonseca, ao 
rei [D. João V] solicitando o pagamento da ajuda de custo a partir do dia em que embarcar do Reino para 
aquelas ilhas e na mesma quantia que tiveram os seus antecessores. 
Anexo: bilhete e consulta de 29 de Novembro de 1704 com resolução real da nomeação de Rodrigo de 
Oliveira da Fonseca de 14 de Março de 1707. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 823. 
 

 

824.  1707, Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor das ilhas de Cabo Verde, de que é opositor o ajudante de tenente Tomé Fidalgo da Costa, que 
consta ter servido na ilha de [Santiago] desde Junho de 1687 até Agosto de 1707, como praça de soldado 
infante e de cavalo, alferes, capitão de infantaria, tenente e cabo da fortaleza de Santa Marta. 
Obs.: docs. selados, anexo: requerimento, certidões e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 49 e 30. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 824. 
 

 

825.  1709, Janeiro, 6, Lisboa 
CARTA do novo Bispo nomeado para Cabo Verde, frei D. Francisco de Santo Agostinho ao rei [D. João V] 
com base nas informações do cabido daquela diocese, acerca do que analisou sobre o estado daquele 
Bispado em que constava, entre outras, a ruína das casas de habitação dos prelados daquela congregação 
levado a cabo pelo seu antecessor, frei D. Vitoriano Portuense, com o pretexto da construção do seminário 
para estudantes, a destituição de todos os ornamentos de ouro e prata, pertencentes à mitra pelo mesmo 
Bispo, e que tinham sido entregues à sua mãe Maria Barbosa de Barros, pelo cónego Manuel da Silva 
Cardoso, pelo que inferia e advertia do gravíssimo dano e prejuízo que havia naquela igreja, solicitando a 
reposição do seu património; e pedindo, para levar para aquelas ilhas, materiais de construção para a 
reedificação das casas e para si, um subsídio. 
Anexo: parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 825. 
 

 

826.  1709, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de 
[Santiago], no governo de Cabo Verde, respondendo à ordem régia de vinte de dois de Outubro de 1707, que 
mandava que os navios que fossem da Guiné para aquela ilha, se despachassem naquela Alfandega por 
certidão de carga que levassem de Cacheu para que os navios dos mercadores portugueses que fossem 
àquelas conquistas não ficassem sujeitos às demoras e outras consequências. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 169v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 826. 
 

 

827.  [ant. 1710, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO de João de Oliveira da Mata ao rei [D. João V] solicitando que se lhe passasse uma 
certidão do embargo que se tinha feito à embarcação Nossa Senhora da Pena e Santo António, da qual era 
sócio e cujo mestre era Domingos Pereira da Silva, para seguir viagem a Guiné e Cacheu e levar, por ordem 
deste Conselho, os materiais que transportava. AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 827. 
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828.  1710, Julho, 8, [Ribeira Grande]  
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, dos Defuntos e Ausentes de Cabo Verde, Xavier 
Lopes Vilela ao rei [D. João V] dando conta do miserável estado em que se encontravam aquelas ilhas; do 
pouco dinheiro que havia, correndo algumas pelo valor do peso, como as patacas castelhanas, as chamadas 
meias patacas castelhanas, reais de prata e meios reais pelo que pedia, para evitar a sua saída por parte de 
estrangeiros, que se lhe desse um valor pelo qual devia ser transaccionado.   
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 172v-173, consulta de 20 de 
Outubro de 1710. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 828. 
 

 

829.  1710, Julho, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do Bispo de Cabo Verde frei D. Francisco 
de Santo Agostinho, dando conta da sua chegada às ilhas e do miserável estado em que as tinha encontrado; 
acerca dos materiais que necessitava para a reparação da igreja da sé [de Santiago] bem como dos 
ornamentos e prata para o culto divino; sobre o que insinuava acerca da falta de pagamentos da sua côngrua, 
dos cónegos e fabrica da igreja em razão dos inconvenientes da consignação que lhe tinha sido aplicado do 
seu salário nos sobejos dos rendimentos do Almoxarifado da ilha da Madeira; e sobre a solicitação que fazia 
para o conserto das casas onde viviam os Bispos e algumas igrejas das freguesias daquele Bispado.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 172-172v, consulta de 9 de 
Julho de 1710; anexo: parecer (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 829. 
 

 

830.  1710, Julho, 15, Ribeira Grande 
TERMO passado pelo escrivão Luís Tavares de Sousa sobre a justificação de uma fé de confissão dos 
serviços prestados pelo capitão dos cavalos da vila da Praia, António Coelho de Melo. 
Obs.: docs. cosidos; anexos: documentos comprovativos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 57 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 830. 
 

 

831.  1710, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de Santiago, 
no governo de Cabo Verde, respondendo à ordem régia que tiveram para convocar o povo daquelas ilhas a 
que contribuísse com um subsídio para ajuda da guerra [com a Espanha]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.172v-172 (atenção à 
numeração errada dos fls.); anexo: parecer e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 59, 59-A e 52. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 831. 
 

 

832.  [ant. 1710, Setembro, 12] 
REQUERIMENTO de Bernardo da Costa Carvalho ao rei [D. João V] solicitando certidão onde consta que o 
capitão engenheiro José Gomes Correia, está despachado para Cabo Verde e com declaração do seu 
salário. 
Anexo: parecer, consultas e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 60 e 55. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 832. 
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833.  1710, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, Xavier 
Lopes Vilela, dando conta dos escravos que andavam fugidos nas serras da ilha de Santiago; acerca dos 
homens poderosos que os recolhiam nas suas fazendas proibindo a entrada dos meirinhos e alcaides para 
fazer a sua prisão; e solicitando, em razão de se tirar devassa nesses casos, com inquirição dos ouvidores, 
que se impusessem penas de confiscação de bens para a Fazenda Real àqueles que incorriam naquelas 
transgressões e, aos escravos fugidos, a pena de morte natural. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.172-172v; anexo: carta (1ª 
via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 56-A, 58 e 61. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 833. 
 

 

834.  1711, Julho, 7, Lisboa 
PROVISÃO (minuta) do rei [João V] ordenando que o ouvidor-geral de Cabo Verde, Xavier Lopes Vilela 
informasse, com o seu parecer, acerca do requerimento de Luís Freire de Andrade solicitando carta de 
emancipação para lhe serem entregues os bens que ficaram por falecimento de seus pais, como dispunham 
as leis, sem embargo de não ter idade. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 834. 
 

 

835.  [post. 1711, Julho, 22] 
REQUERIMENTO do capitão-de-mar-e-guerra João Dansaint, de nacionalidade francesa, ao rei [D. João V] 
solicitando, em virtude da lei novíssima, dispensa para poder encetar negociações e fazer o arrendamento, no 
Conselho da Fazenda, das ilhas de São Nicolau e da Boavista pelo mesmo preço, condições e tempo que 
teve o seu rendeiro Manuel Lopes Godilho.   
Anexo: contrato (traslado).   
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 64. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 835. 
 

 

836.  1712, Fevereiro, 8, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Xavier Lopes Vilela ao rei [D. João V] informando sobre a 
arrecadação dos rendimentos dos montados e redízimas da ilha do Fogo, enquanto direitos reais, passarem a 
ser feitos por conta da Fazenda Real; e comunicando acerca da dúvida que tinha sobre como continuar a 
proceder naquela arrecadação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 67. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 836. 
 

 

837.  1712, Fevereiro, 20, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Xavier Lopes Vilela ao rei [D. João V] informando sobre o fim do seu 
mandato, cuja posse tinha tomado a 29 de Dezembro de 1709, e se mandar prover o lugar com outro 
ministro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.178v, consulta de 18 de 
Janeiro de 1713. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 837. 
 

 

838.  1712, Maio, 5, [Cabo Verde] 
RELATÓRIO feito pelo general Monsieur Casar, de nação francesa, sobre a expugnação das fortalezas e 
cidade [da Ribeira Grande] de Santiago de Cabo Verde.  
Obs.: documentos cosido. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 75. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 838. 
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839.  1712, Julho 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, José 
Pinheiro da Câmara, em resposta à ordem régia que o ordenava reduzir as companhias de ordenança da 
cidade da [Ribeira Grande] e vila da Praia, a oitenta homens cada uma. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.176-176v, anexo: parecer, 
parecer (minuta), carta, consulta (cópia) e carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 65, 66 e 70. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 839. 
 

 

840.  1712, Agosto, 8, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] acerca da carta do ouvidor-geral e provedor da 
Fazenda Real de Cabo Verde, Xavier Lopes Vilela, sobre o sequestro que tinha feito aos bens do capitão-mor 
e antigo caixa da Companhia de Cacheu e Índias, António Moniz da Silva, e do que importavam esses 
mesmos bens. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.177v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 840. 
 

 

841.  1712, Novembro, 25, Trindade [ilha de Santiago]  
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. Francisco de Santo Agostinho ao rei [D. João V] acerca da ordem 
dada ao ouvidor e provedor da Fazenda Real, Xavier Lopes Vilela sobre a reconstrução dos paços episcopais 
da ilha de Santiago; dando conta dos trabalhos que ali já tinha executado por conta do fogo posto pelos 
franceses e no qual queimaram toda a biblioteca; e advertindo da dificuldade que havia em se executar as 
obras de reconstrução daquelas casas por não haver, na ilha, oficiais de pedreiros nem materiais. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 73. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 841. 
 

 

842.  1712, Novembro, 26, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda de Cabo Verde, Xavier Lopes Vilela ao rei [D. João V] 
respondendo à ordem de remeter a planta e relação dos materiais necessários para a reedificação dos paços 
episcopais daquele Bispado; e informando do envio da lista, explicitando os materiais, e certidão de 
justificação das obras, e que não remetia a planta por não haver engenheiro, porque o que tinha ido do Reino, 
o engenheiro José Gomes Correia, tinha falecido. 
Anexo: relação e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 73. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 842. 
 

 

843.  1712, Dezembro, 2, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda de Cabo Verde, Xavier Lopes Vilela ao rei [D. João V] dando 
conta das muitas devassas que os franceses rasgaram [quando saquearam a ilha de Santiago] e que seria 
conveniente tirar outras de modo a que não ficassem os delitos sem castigo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.178v, consulta de 19 de 
Janeiro de 1713. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 843. 
 

 

844.  1712, Dezembro, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre cartas do governador de Cabo Verde, José 
Pinheiro da Câmara e dos oficiais da câmara da ilha de Santiago acerca da recondução do ouvidor-geral 
Xavier Lopes Vilela, e acerca de se fazer o provimento por mais de três anos, o ministro que for nomeado 
novamente naquele cargo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.178. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 66 e 69. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 844. 
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845.  1713, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre cartas do governador de Cabo Verde, José 
Pinheiro da Câmara, do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, Xavier Lopes Vilela e dos oficiais da 
câmara da ilha de Santiago, dando conta da entrada e saque dos franceses naquela ilha, do estado em que 
se encontrava e acerca dos reparos que necessitava para a sua conservação. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.178v-179, anexo: cartas, 
cartas e propostas (traslados) e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 73 e 75. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 845. 
 

 

846.  1713, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do capitão João Freire e mulher, 
Isabel da Palma, moradores na cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago, solicitando ordens para que o 
ouvidor-geral, Xavier Lopes Vilela, tirasse nova devassa da morte do seu filho, Luís da Palma, perpetrado 
pelo negro Faustino por mandado de João Nunes Castanho, também morador naquela cidade, homem rico e 
perverso, amancebado com Lourença de Andrade, esposa de José Pereira, primo do defunto e que andava 
ausente em negócios no estado do Brasil, porque a que fora mandada tirar pelo juiz Ordinário Miguel 
Barbosa, não era isenta. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 846. 
 

 

847.  1713, Março, 20, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino declarando a isenção por tempo de dez anos dos direitos de entrada 
do anil produzido pelo capitão Paulo Gomes de Abreu [e Lima] desde que continuasse a sua cultura e 
manufactura nos termos estabelecidos. 
Anexo: carta, relação, certidão, bilhete e escrito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 847. 
 

 

848.  1713, Março, 23, Lisboa 
RECIBO dos materiais e munições que manda o almoxarife da Pólvora, Marçal de Figueiredo Pereira, para a 
ilha do Fogo, à ordem do capitão Manuel Lopes. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 848. 
 

 

849.  1713, Outubro, 23, Lisboa 
CARTA RÉGIA (2ª via) do rei D. João V ao governador de Cabo Verde, José Pinheiro da Câmara, ordenando 
publicar em todas as capitanias, cidades e vilas de sua jurisdição o alvará em forma de lei de 24 de Julho, 
onde se declarava a formalidade que se devia observar no despacho dos negócios que ficavam pertencendo 
ao expediente dos Tribunais, e os que deviam ser consultados e apresentados à assinatura e registar nos 
livros da Secretaria e Câmara daquelas ilhas, considerando o seu capítulo 3º, o qual dispunha que todos os 
negócios do expediente dos Tribunais em lugar dos alvarás que se costumavam passar e subiam à 
assinatura, se lavrassem Provisões assinadas por dois ministros do Tribunal a que diziam respeito, e na 
mesma forma todos os negócios que tivessem resolução do Rei, serem assinados pelo Presidente do 
Conselho Ultramarino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 79. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 849. 
 

 

850.  1713, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do tenente-general Cristóvão de 
Gouveia de Miranda, solicitando que o tesoureiro deste Conselho lhe pagasse os soldos vencidos entre 1672 
e 1682, anos em que serviu os postos de [capitão e sargento-mor] da ilha do Fogo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fls.332-332v. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 850. 
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851.  1713, Dezembro, 17, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real ao [oficial maior 
da Secretaria do Conselho], Manuel Pinheiro da Fonseca, mandando, por ordem régia, que se declarasse nas 
ordens de prisão emitidas contra o governador de Cabo Verde [José Pinheiro da Câmara], que no caso de 
não existirem culpas, não fosse remetido preso para o Reino.  
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 75. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 851. 
 

 

852.  1714, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, José 
Pinheiro da Câmara, dando conta do socorro que tinha prestado a Cacheu com uma infantaria, a pedido do 
seu capitão-mor, Manuel Lopes Lobo; acerca do prejuízo que representava para a conservação daquele 
arquipélago, do rendimento da sua Fazenda e Alfandega Real, o desvio dos navios do Reino e das ilhas em 
direitura a Cacheu e costa da  Guiné, sem tocar na ilha de Santiago, para pagar direitos devidos sobre 
negócios ali faziam; e dos meios que propunha para se evitar os danos causados por esta acção naquela ilha 
bem como dos seus moradores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.178v-179; anexo: informação, 
parecer, despacho, carta, cartas (traslados), aviso (minuta), consulta (cópia), carta (cópia) e cartas (traslados) 
(cópias).No verso do aviso, alguns trabalhos do Conselho Ultramarino e relativos ao estado do Brasil. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 78, 83, 82, 84 e 80. 
AHU_CU_024, Cx. 9, D. 852. 
 

 

853.  1715, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do ex-governador de Cabo Verde, 
José Pinheiro da Câmara, solicitando decreto para ser solto, sob fiéis carcereiros, da prisão da cidade [de 
Lisboa] enquanto não se cumpria a diligência da devassa mandada tirar na ilha de Santiago de onde fora 
remetido, por resolução real, pelo governador [Manuel Pereira Calheiros], sem culpa formada em razão das 
informações acerca dos acontecimentos havidos com a invasão francesa naquela ilha, para poder curar-se de 
sua doença e a exemplo do que se tinha feito com o antigo governador de São Tomé, José Correia de Castro.  
Anexo: bilhete e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 83. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 853. 
 

 

854.  1715, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, [Xavier 
Lopes Vilela] acerca da devassa que foi mandado tirar da destruição que fizeram os franceses na ilha de 
Santiago, de cuja diligência, resultara ser remetido preso para o Reino, o governador José Pinheiro da 
Câmara; e sobre o que informava acerca da dificuldade e perigo que representava para si, proceder na 
devassa e averiguação dos coronéis, tenentes, generais, comissários gerais da infantaria, capitães-mores, 
sargentos-mores, capitães de cavalos, capitães de infantaria e mais militares pela omissão da defesa daquela 
ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.185-185v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc.84. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 854 
 

 

855.  1715, Setembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Manuel 
Pereira Calheiros, acerca da desobediência que cometeu João Baptista, que estando no governo de Cacheu, 
não deixou tomar posse dela, o capitão-mor Francisco Martins Freire, provido pelo seu antecessor [Manuel 
Lopes Lobo]; e sobre se declarar a quem cabia a nomeação do capitão-mor daquela praça, na falta de 
provimento real. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.185v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 84-A e 72. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 855. 
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856.  1715, Novembro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o governo das ilhas 
de Cabo Verde. São opositores Serafim Teixeira Sarmento [de Sá] e João da Silva Manuel. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 85. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 856. 
 

 

857.  [ca. 1715] 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino] André Lopes de Lavre ao [conselheiro] José Gomes de 
Azevedo, acerca da formalidade que se devia observar no intróito da Provisão dada pelo rei D. João V ao 
novo ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Miguel de Freitas Ribeiro, ordenando o sequestro dos bens do 
antigo governador José Pinheiro da Câmara, a devassa da entrega da Cidade da Ribeira Grande e fortaleza 
de São Filipe aos franceses aquando da sua invasão à ilha de Santiago e o questionamento das testemunhas 
indiciadas. 
Anexo: rol (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 75. 
AHU_CU_024, Cx. 10,  D. 857. 
 

 

858.  [ca. 1715] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Pedro de Barros, um dos 
principais da ilha de Santiago de Cabo Verde, filho do desembargador Francisco Pereira, constando ter 
servido naquela ilha desde o ano de 1696, nos postos de alferes de cavalos, tenente e ajudante do 
comissário geral da mesma cavalaria, capitão de infantaria; capitão de cavalos, capitão-mor da vila da Praia e 
ter servido também de tenente-coronel de um dos terços de ordenança da guarnição da cidade da [Ribeira 
Grande]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 86. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 858. 
 

 

859.  1716, Maio, 4, Ribeira Grande 
CARTA do juiz Ordinário, servindo de ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Pedro Robalo Valdevez, ao rei 
[D. João V] respondendo à ordem régia que mandava averiguar se no sequestro dos bens do antigo caixa da 
Companhia de Cacheu [e Companhia Real das Índias], António Moniz da Silva, feito pelo então ouvidor, 
Xavier Lopes Vilela, tinha havido algum descaminho; e sobre as informações que tinha obtido dos 
procedimentos levados a cabo por este ouvidor naquela diligência. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.189-189v e 195, consultas de 
15 de Agosto de 1716 e 30 de Março de 1718; anexo: parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 87. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 859. 
 

 

860.  [ant. 1716, Junho, 27] 
REQUERIMENTO do tenente geral das ilhas de Cabo Verde, Diogo Sanches de Ouvando, morador na ilha de 
[Santiago], ao rei [D. João V] solicitando duas vias da carta patente que o confirmava naquele posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 88. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 860. 
 

 

861.  1716, Julho, 29, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre carta do governador de Cabo Verde [Serafim Teixeira Sarmento 
de Sá] em resposta à ordem régia acerca de fazer diligência para pender os ânimos dos moradores daquelas 
ilhas a fazerem uma Companhia e terem embarcações próprias para navegarem para a Guiné, 
transaccionando os seus géneros e produtos o que seria benéfico também para a Fazenda Real. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.188-189, consulta de 29 de 
Julho de 1716. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 89. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 861. 
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862.  [ant. 1717, Março, 16]  
REQUERIMENTO do mestre do navio São João Baptista e Santo António, Tomé Pinto Brandão, ao rei [D. 
João V] solicitando despacho para fazer viagem para a ilha de Santiago e praça de Cacheu e dali para a 
cidade da Bahia [Brasil]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 90. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 862. 
 

 

863.  [ant. 1717, Junho, (27)] 
REQUERIMENTO de Paulo Gomes de Abreu e Lima, morador na ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. 
João V] solicitando certidão onde conste o decreto dos seus serviços e registo da carta patente de coronel de 
infantaria daquela ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 91. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 863. 
 

 

864.  1718, Abril, 6, Lisboa  
PROVISÃO do rei [D. João V] para o governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento [de Sá] 
ordenando que a prisão decretada ao capitão-mor da vila da Praia, João Nunes Castanho, pelas dissensões e 
contendas havidas entre eles e que levou ao estado de sítio daquela vila, fosse feita pelo ouvidor-geral [Brás 
Brandão de Sousa], libertando-o num prazo de oito dias, para que na presença do governador e do Bispo [frei 
D. Francisco de Santo Agostinho] ratificasse preito e homenagem à referida vila; recomendando mais, ao 
governador Serafim Teixeira Sarmento, que procedesse no bom relacionamento com o capitão-mor de modo 
à promoção do sossego e quietação de todos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.195v-196, consulta de 13 de 
Abril de 1718. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 92.  
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 864. 
 

 

865.  1718, Maio, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Serafim 
Teixeira Sarmento [de Sá] satisfazendo com informações à ordem que o mandava examinar as circunstâncias 
e a forma como se produzia o sal na ilha do Maio, sua indústria, custo e o modo como os estrangeiros 
usavam dele, e se se podia fazer fortificação daquela ilha; sobre a relação que remetia declarando os nomes 
das pessoas com quem se informou acerca daquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.196v; anexo: carta (1ª via), 
relação e consulta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 93 e 94. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 865. 
 

 

866.  1718, Maio, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Serafim 
Teixeira Sarmento [de Sá] dando conta da diligência que lhe tinha sido requerida sobre a prisão de uns 
delinquentes que resistiram à justiça e mataram em confronto, o capitão de infantaria Francisco Soares, filho 
da viúva Maria Henriques, de que resultou ser preso, Domingo Lopes, de alcunha, o Neto, um dos negros do 
grupo de Julangue que andava roubando e pilhando pela ilha de Santiago.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.197-198, anexo: carta (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 95. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 866. 
 

 

867.  1718, Maio, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Serafim 
Teixeira Sarmento de Sá dando conta da falta de casas com capacidade na cidade da [Ribeira Grande] para 
residirem os governadores; sobre a proposta que fazia, para poupar a Fazenda Real com as despesas de 
aluguer, de se reabilitar a casa que foi do antigo [caixa da Companhia de Cacheu e Companhia Real das 
Índias], António Moniz da Silva e propriedade real, para a sua residência. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.198-198v e fls. 203v-204. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 96. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 867. 
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868.  1719, Junho, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do juiz do senado da câmara, servindo de 
ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Diogo Velho da Costa, por substituição do ouvidor 
Brás Brandão de Sousa, ausente em Cacheu, informando sobre o estado daquela ilha e do pouco respeito 
que havia pela justiça, resultado dos procedimentos dos ministros e dos governantes; e sobre o recurso que 
pedia para a imediata protecção das principais instituições e tribunais como a Fazenda Real, Capelas, Órfãos, 
Fazendas dos Defuntos e Ausentes e a Santa casa da Misericórdia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.200-200v, anexo: consulta de 
5 de Julho de 1719 da Mesa da Consciência e Ordens. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 97. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 868. 
 

 

869.  1719, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre cartas do governador de Cabo Verde, Serafim 
Teixeira Sarmento [de Sá] dando conta da chegada e naufrágio no porto da [Cidade da Ribeira Grande da ilha 
de Santiago] de um navio da cidade do Porto [Portugal] que indo para a Bahia [Brasil] fora roubado por um 
navio pirata; do assalto que lhe fizeram os moradores e sobre a relação que remetia do que se juntou do 
navio naufragado e se lançara em leilão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.200v-201, anexo: cartas (1ª e 
2ªvias) e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 98. 
AHU_CU_024, Cx. 10,  D. 869. 
 

 

870.  1719, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do cabido da sé da ilha de Santiago de 
Cabo Verde, informando do falecimento a 8 de Maio do Bispo frei D. Francisco de Santo Agostinho, e pedindo 
um novo prelado para as ilhas.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.201. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 99. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 870. 
 

 

871.  1719, Dezembro, 6, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa ao rei [D. João V] com o traslado da 
devassa que tirou dos motins e levantamentos que tiveram lugar na [ilha de Santiago], dando conta dos 
cabecilhas que o promoveram como o capitão-mor da vila da Praia, João Nunes Castanho, o coronel João 
Pereira de Carvalho e o capitão Manuel Franco da Silva. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.204-204v, consulta de 5 de 
Março de 1720; anexo: parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 100. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 871. 
 

 

872.  1719, Dezembro, 10, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá ao rei D. João V acerca dos 
falsos testemunhos que contra ele tinham sido levantados e em relação ao negócio que teria estabelecido 
com os franceses; acerca do depoimento que tirou desse caso para anular as suspeitas que sobre ele 
recaiam, atestando como agiam os poderosos, como consta da justificação tirada pelo juiz e devassa que 
tirou o ouvidor-geral [Brás Brandão de Sousa] do capitão-mor da vila da Praia, João Nunes [Castanho] e seus 
pares, numa ocorrência que tinha envolvido uns estrangeiros, piratas, pelo depoimento de um prisioneiro 
chamado Paduco ou sem braço, acerca da sua chegada ao porto da vila da Praia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 101 
AHU_CU_024, Cx. 10, D.872.  
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873.  [ant. 1720, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá ao rei [D. João V] 
solicitando certidão onde conste os serviços prestados nas ilhas e todas as obras que efectuou na ilha [de 
Santiago] desde carretas que mandou fazer para artilharias, presídios, portões, muralhas e fortificações, o 
que fez para arrecadação e cobrança de dívidas da Fazenda Real. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 873. 
 

 

874.  1720, Março, 9, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Melo ao rei [D. João V] em resposta à ordem de 
proceder na devassa e tirar testemunhos dos procedimentos do governador [Serafim Teixeira Sarmento de 
Sá] e do capitão-mor da vila da Praia, João Nunes Castanho e seus sócios, nos acontecimentos verificados 
naquela vila e sobre o negócio que mantinham, contra as ordens reais, com os estrangeiros. 
Anexo: parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 874. 
 

 

875.  1720, Março, 10, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa ao rei [D. João V] respondendo à ordem de 
devassar, ouvindo testemunhas, dos culpados do naufrágio e roubo do navio da [cidade] do Porto na costa da 
praia de Santa Marta, [ilha de Santiago]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 875. 
 

 

876.  [ant. 1720, Março, 19] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará para receber ajuda de custo como os seus antecessores. 
Obs.: mau est.; anexo: bilhete, despachos e requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 876. 
 

 

877.  1720, Junho, 15, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá ao rei [D. João V] acerca da 
nomeação que tinha feito do capitão de cavalos Aleixo Pinheiro, como provedor da Fazenda Real por 
falecimento de Diogo da Costa Coelho, para suprir as insuficiências do regimento da Alfândega que tinha 
levado o ouvidor-geral Brás Brandão de Sousa; sobre uns autos encontrados e que provavam estar na posse 
do falecido Diogo da Costa Coelho, uma quantia em depósito dos bens do antigo capitão-mor de Bissau, José 
Pinheiro, e uma ordem régia cuja cópia remetia, onde se mandava fazer a remessa do tal dinheiro ao 
tesoureiro do Conselho Ultramarino. 
Anexo: portaria (traslado) (1ª via) e carta régia (cópia) (1ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 877. 
 

 

878.  1720, Julho, 1, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá ao rei [D. João V] em 
resposta à ordem de mandar Marcos Barbosa fazer quatro carretas com o dinheiro que lhe tinha sido 
adjudicado, e acerca das barras de ferro que eram necessárias para a construção de cada carreta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 878. 
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879.  1720, Julho, 1, Cabo Verde 
Carta (1ª via) do governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá ao rei [D. João V] acerca das 
razões porque remetia tantas justificações dos casos que ocorriam na ilha de [Santiago] como forma de avisar 
sobre as desinformações que sobre ele podiam dar, como no caso do ouvidor Brás Brandão de Sousa, de 
quem é oponente na causa de D. Isabel, parente do capitão-mor da vila da Praia, João Nunes [Castanho], do 
roubo que se tinha feito na casa da Alfandega; e informando sobre os procedimentos e levantamento na vila 
da Praia daquele capitão-mor, e dos guardas e soldados que se recusavam ir à cidade [Ribeira Grande] para 
guarnição dos portos.  
Obs.: ver também, AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.206v-207v, consulta 
de 12 de Agosto de 1721. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 879. 
 

 

880.  1720, Julho, 1, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá ao rei [D. João V] 
queixando-se dos impedimentos que lhe fizeram o ouvidor-geral Brás Brandão de Melo, o capitão-mor da vila 
da Praia, João Nunes [Castanho], e o capitão-mor de [Cacheu] João Baptista, de avisar sobre a situação 
vivida pelo povo, do estado de sítio em que se encontrava, com pouca liberdade para exercer seu governo 
nas ilhas pelo facto de todos os principais da terra serem parentes do dito capitão João Nunes [Castanho] e 
se encontrarem, tal como ele, levantados; informando dos maus procedimentos desse capitão-mor, 
administrando de forma absoluta a vila da Praia, com seus familiares e mais principais da ilha, negociando, 
contra a lei e regimento com estrangeiros, facilitando a entrada naquele porto de embarcações sem pagarem 
direitos de entrada e saída na Alfandega da cidade [da Ribeira Grande], como aconteceu com a balandra da 
Madeira, pertencente a António Gonçalves de Oliveira e andando em rebelião contra os poderes instituídos; e 
solicitando que se tomassem contra ele, medidas punitivas.   
Anexo: portarias (traslado) (1ª via).  
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 880. 
 

 

881.  1720, Julho 1, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá ao rei [D. João V] 
queixando-se da falta de rendimentos da Alfandega e consequentemente dos seus salários devidos na 
sequência do segundo levantamento encabeçado pelo capitão-mor da vila da Praia, João Nunes [Castanho] 
que, desde 8 de Setembro de 1719 a esta parte, vinha prejudicando-o com as suas acções, na venda dos 
principais géneros aos estrangeiros, como cavalos, jumentos e vacas, cujo comércio era privilégio e regalia 
apenas dos governadores; e solicitando que se ordenasse o seu pagamento pelos bens daquele capitão-mor, 
e que se lhe aplicasse bem como aos seus sócios, penas graves por transgressão das leis e negócios que 
mantinham com os estrangeiros. 
Anexo: requerimento (1ª via) e relação (1ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 7-A e 23. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 881. 
 

 

882.  1720, Julho, 6, Vila de São Filipe, Ilha do Fogo 
CERTIDÃO passada pelo escrivão do Público e Judicial, da Câmara e Fazenda Real da vila de São Filipe da 
ilha do Fogo, Paulo de Carvalho de Barros, atestando os serviços prestados de Maio de 1701 a Julho de 
1718, pelo capitão e sargento-mor daquela ilha, Silvestre Osório Galvão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 7-B. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 882. 
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883.  1720, Julho, 9, Santiago  
CARTA do vigário [da freguesia] de São Nicolau Tolentino [ilha de Santiago], padre Manuel Ribeiro de 
Macedo ao rei [D. João V] queixando-se dos maus procedimentos e crimes cometidos pelo capitão-mor da 
vila da Praia, João Nunes Castanho e seus sócios, o capitão Nicolau Rodrigues Bolombolo e Luís Pereira de 
Gâmbia; da afronta que o tinham submetido perto da sua fazenda, em Zamboa, e à sua sobrinha Ângela 
Sequeira, mulher donzela e filha de pais nobres; acerca das prisões que fizeram do escrivão, Hermínio 
Quaresma, e de Helena Fernandes, mulher forra e viúva; do excesso que cometia aquele capitão-mor, em 
acto de rebelião, qual um régulo, gastando em munições, artilharia e em banquetes e brindes com as 
concubinas, negociando ilegalmente com os estrangeiros, desprezando o corpo eclesiástico, roubando e 
prejudicando a Fazenda Real; acerca da devassa que requereu e medidas punitivas que esperava contra o 
levantamento e procedimentos daquele capitão-mor da vila da Praia, João Nunes Castanho. 
Anexo: despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 883. 
 

 

884.  [ant. 1720, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do mestre do bergantim Santa Ana e Almas, Pedro Rodrigues de Crasto ao rei [D. João V] 
pedindo ordens para que o governador [António Vieira] não se intrometesse no governo daquele navio 
durante a viagem que faziam para Cabo Verde e que na chegada àquelas lhe desse despacho para sair e 
seguir sua viagem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 9.  
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 884. 
 

 

885.  1720, Agosto, 25, Ilha do Fogo 
CERTIDÃO passada pelo capitão e escrivão de Novos Direitos, Felipe Correia da Silva a mando do capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo, Silvestre Sirne da Veiga, atestando que no Livro dos Novos Direitos da ilha do 
Fogo consta ter recebido o antigo capitão e sargento-mor daquela ilha, Silvestre Osório Galvão, a quantia 
referente aos seus soldos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 885. 
 

 

886.  1720, Agosto, 25, Ilha do Fogo 
CERTIDÃO passada pelo capitão e escrivão de Novos Direitos, Felipe Correia da Silva a mando do capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo, Silvestre Sirne da Veiga, atestando que no Livro dos Novos Direitos da ilha do 
Fogo consta ter recebido o antigo capitão e sargento-mor daquela ilha, Brás Osório Galvão, a quantia 
referente aos seus soldos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 11-A. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 886. 
 

 

887.  1720, Outubro, 15, Cabo Verde 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde, 
Agostinho Rebelo, atestando os bons procedimentos do governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira 
Sarmento de Sá no governo e administração das ilhas, nas causas da Fazenda Real bem como a relação 
onde constam as obras que aquele governador mandou fazer naquela ilha. 
Obs.: docs. cosidos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 887. 
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888.  1721, Janeiro, 10, Cabo Verde 
CARTA (2ª via) do ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos ao rei [D. João V] dando conta da 
sua chegada às ilhas na companhia do novo governador [António Vieira] e da dificuldade que tiveram em 
tomar posse no senado da Câmara da cidade [Ribeira Grande]; acerca de ter cumprido a ordem de notificar o 
capitão-mor da vila da Praia, João Nunes Castanho, degredando-o para o Reino e sobre os maus 
procedimentos que daí decorreram daquele capitão; e informando da sua pretensão de fazer a prisão e 
confiscar os bens daquele capitão-mor para pagamento dos direitos que devia à Fazenda Real como 
consequência dos negócios que tinha feito com os navios estrangeiros e dos navios que tinha despachado na 
vila da Praia. 
Anexo: despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 888. 
 

 

889.  1721, Janeiro, 10, Cabo Verde 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos ao rei [D. João V] informando dos 
procedimentos que constam da residência tirada ao antigo ouvidor e provedor da Fazenda Real, Brás 
Brandão de Sousa, em particular, o facto de não ter feito nenhuma correição nas ilhas, do seu envolvimento 
nos negócios ilícitos não pagando os direitos reais e de ter furtado da Alfândega, panos de linho do navio do 
Porto que tinha naufragado na ilha de Santiago; acerca do relacionamento daquele ouvidor com o [capitão-
mor de Cacheu] Pedro Cardoso, com o tenente Valentim Cabral e com o levantado capitão-mor da vila da 
Praia, João Nunes Castanho a quem tinha vendido as devassas que lhe tinham tirado; e solicitando o 
regimento da Alfândega levado pelo antigo ouvidor e provedor da Fazenda Real, Brás Brandão de Sousa, 
para poder governar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 889. 
 

 

890.  [ant. 1721, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do ex-governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá ao governador 
António Vieira, solicitando certidão de fé de ofício em praça de soldado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 890. 
 

 

891.  1721, Abril, 4, Santiago  
CARTA do cabido da sé de Santiago ao rei [D. João V] respondendo à ordem régia de 19 de Outubro de 
1719, sobre sentenciar as culpas do padre Pedro Correia de Lacerda resultantes da devassa que lhe tirou o 
ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa; acerca das causas por que não tinham pronunciado 
ainda sobre a mesma. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 891. 
 

 

892.  1721, Abril, 4, Santiago  
CARTA do cabido da sé de Santiago ao rei [D. João V] respondendo à ordem de 14 de Março de 1720, sobre 
sentenciar os clérigos que foram considerados culpados nos motins que tiveram lugar em Cacheu pela 
devassa tirada pelo ouvidor-geral, Brás Brandão de Sousa; e acerca dos motivos por que não tinham 
procedido na sentença dos dois clérigos citados no processo, naturais da ilha do Fogo, e onde se 
encontravam por  mandado do falecido Bispo de Cabo Verde, frei D. Francisco de Santo Agostinho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 892. 
 

 

893.  1721, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do Bispo eleito para Cabo Verde, 
frei D. José de Santa Maria de Jesus, solicitando ajuda de custo para poder preparar sua viagem para aquele 
Bispado. 
Anexo: requerimento e aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 893. 
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894.  [ant. 1721, Junho, 17] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, António Vieira ao rei [D. João V] solicitando a desobrigação 
do fiador que tinha dado no empréstimo de uma quantia à Fazenda Real e ordem para que o provedor da 
Fazenda das ilhas [Manuel Carneiro Ramos] lhe fizesse desconto nos seus ordenados. 
Obs.: mau est., docs. cosidos, anexo: certidões e despachos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. 894. 
+++++até aqui não há capilha!!! 

 

895.  1721, Junho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo por terminar o provimento de capitão Silvestre Cirne da Veiga naquele cargo. É 
oponente Aleixo Pinheiro que serviu na ilha de Santiago, Cabo Verde, de praça de soldado, alferes da praça 
de Cacheu, capitão e cabo da fortaleza de Bolol (sic) [Bolor], capitão de infantaria da ordenança, capitão e 
cabo da fortaleza de Ziguichor, capitão de infantaria e capitão de cavalos da Companhia dos Reformados. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

896.  1721, Junho, 19, Lisboa 
AUTO (traslado) de sentença, feito pelo desembargador dos Agravos e corregedor do Crime da Corte e Casa, 
doutor João Rodrigues Pereira, sobre a residência tirada por ordem régia ao antigo governador de Cabo 
Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá do tempo em que esteve no governo daquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

897.  1721, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-
mor da vila da Praia de que é opositor Manuel Dias de Moura, que tinha sido provido no posto pelo 
governador António Vieira pela suspensão do preito e homenagem do capitão João Nunes Castanho, 
constando ser como dos principais da ilha de Santiago, cidade da [Ribeira Grande], e ter servido em praça de 
soldado, alferes, capitão de infantaria, ajudante de tenente general, capitão-mor da fortaleza de São Filipe, da 
guarnição daquela cidade, e capitão-mor da vila da Praia.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

898.  1721, Julho 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Vieira, informando da falta que há nas ilhas e em Cacheu de oficiais de ferreiro e de serralheiro.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.206 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

899.  1721, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Serafim 
Teixeira Sarmento de Sá a respeito do furto das fazendas na casa da Alfândega e da razão por que nomeou 
o [capitão de cavalos, Aleixo Pinheiro] como provedor da Fazenda Real; sobre a relação das fazendas 
furtadas e os respectivos preços que o francês, Nicolau de Frens, deixou em depósito naquela Alfandega e 
entregues ao almoxarife da Fazenda, o capitão Lourenço Castanho de Pina; acerca da nova devassa que 
mandou tirar, e as suspeitas que havia sobre o almoxarife e de D. Isabel, cuja casa era contígua à da 
Alfandega.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.206v-207; anexo: relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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900.  1721, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre cartas do capitão e sargento-mor e dos oficiais 
da câmara da vila de São Filipe, ilha do Fogo, acerca da ordem que lhes remeteu o governador [Serafim 
Teixeira Sarmento de Sá] sobre a proibição do comércio com os estrangeiros; e acerca dos prejuízos que 
teriam os moradores no seu negócio de cavalgaduras na observância daquela lei. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.207-207v, anexo: carta, 
escrito, (fragmento), provisões (emenda), alvará (minuta), consulta (cópia), carta (cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 10 e 25. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

901.  1721, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor das ilhas de Cabo Verde por terminar o tempo do sargento-mor Tomé Fidalgo da Costa, de que 
é opositor Agostinho Rebelo, constando ter servido naquelas ilhas em praça de soldado, alferes, ajudante e 
capitão de infantaria e tenente de cavalaria da companhia de guarnição do governador. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

902.  1721, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, [frei 
José de Santa Maria de Jesus] solicitando ordem para se assinarem os salários para dois mestres, um de 
latim e outro de moral para o magistério dos clérigos no seu Bispado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

903.  1721, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, da Junta das Missões, acerca 
do pedido do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus, para se satisfazer as despesas de 
doze estudantes que pretende levar consigo para depois os ordenar e servirem nas igrejas daquele Bispado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

904.  1721, Novembro, 27, Lisboa 
TERMO passado pelo escrivão da Fazenda Real e Guerra, António Borges da Costa, da entrega do governo 
que fez o antigo governador de Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá, ao actual governador, António 
Vieira, de todas as fortificações e mais apetrechos da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

905.  1722, Fevereiro, 7, Lisboa 
PROVISÃO (2ª via) do rei [D. João V] ordenando o governador de Cabo Verde, [António Vieira] e o provedor 
da Fazenda Real das ilhas, [Manuel Carneiro Ramos], concederem ao padre Manuel Domingues Branco, 
clérigo do hábito de São Pedro, seu mantimento como cónego da sé de Santiago, e que seja pago na mesma 
parte e forma que se fizera com o seu antecessor. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

906.  [ant. 1722, Abril, 19] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Martinho Tavares da Fonseca, como procurador do antigo governador de 
Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá, ao rei [D. João V] solicitando passar, ao seu constituinte, fé de 
ofício do tempo em que exerceu naquele cargo, como também do tempo em que serviu de soldado de cavalo 
na companhia do capitão Aleixo Pinheiro. 
Obs.: docs. cosidos, anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 31 e 33. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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907.  1722, Outubro, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel 
Carneiro Ramos, respondendo à ordem para informar acerca das queixas que se faziam contra o padre 
António de Andrade Figueira que foi mandado por visitador a Cacheu pelo antigo Bispo daquelas ilhas, frei 
Francisco de Santo Agostinho; sobre os excessos cometidos pelo visitador António de Andrade Figueira, 
excomungando o capitão-mor daquela praça, António de Barros Bezerra, os seus moradores, como também 
de mandar tirar a cadeira do lugar na igreja onde costumavam sentar os capitães-mores, destituindo e 
provendo soldados sem ordem dos oficiais maiores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.212-213, anexo: parecer 
(minuta), provisão (minuta) e provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 34 e 48. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

908.  [ant. 1722, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor de Cacheu, Manuel Lopes Lobo, morador na cidade de Lisboa, ao 
rei [D. João V] pedindo ordem para que o ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos, deferisse 
seu requerimento para ver e ser ouvido nos autos do inventário e partilha dos bens que tinha naquelas ilhas, 
sobre o testamento deixado pelo seu filho, o cónego da sé [de Santiago], Leonel de Abreu e Menezes, para 
poder mostrar a nulidade do acto com que se tinha agido naquele processo; de mandar passar os treslados, 
que pediu, para alegar e mostrar de sua justiça no respeitante aos salários arrecadados por aquele ouvidor; 
ou que pela mesma ordem se nomeasse um juiz Ordinário que obrigasse os escrivães a apresentarem nos 
mesmos inventários e partilhas, ficando juiz delas para deferir, obrigando o ouvidor fazer-lhe a restituição dos 
seus bens evitando os excessos e desordens com que vinha procedendo nessas causas, como aliás, tinha 
sucedido nos inventários dos bens que fez da sua falecida filha, D. Leonor de Abreu e Menezes, casada com 
capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

909.  1722, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do governador de Cabo Verde, 
António Vieira, solicitando acrescentar seus salários para ressarcir das perdas dos lucros com a proibição do 
negócio que era permitido aos governadores a exemplo do que se fizera com o capitão-mor de Cacheu, 
Pedro de Barros, o governador de São Tomé, José Pinheiro da Câmara e ao governador do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha. 
Anexo: requerimento (2ª via) e bilhete.  
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

910.  1722, Dezembro, 16, Cabo Verde 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos ao rei [D. João V] respondendo à ordem 
para informar se os oficiais da Câmara [da cidade de Ribeira Grande] e os homens da governança se 
emendaram dos seus procedimentos em relação às suas obrigações de assistirem às procissões, à eleição 
do provedor da Misericórdia, ao dia de Santa Isabel e de não faltarem à igreja nos dias da semana santa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 38 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

911.  1722, Dezembro, 20, Cabo Verde 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos ao rei [D. 
João V] solicitando, em remuneração dos serviços prestados, a concessão de beca, bem como admiti-lo 
também, como compensação, na Bahia.  
Anexo: despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 39 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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912.  1722, Dezembro, 30, [Ribeira Grande] 
CARTA do [ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde], Manuel Carneiro Ramos, ao rei [D. João V] informando 
das lacunas que existiam no regimento da Fazenda Real de Cabo Verde a respeito dos estrangeiros que iam 
para a ilha de Santiago comercializar e dos bens que iam das ilhas dos Açores para a dita ilha. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 17.  
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

913.  1723, Janeiro, 2, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] informando terem-lhe 
sido entregues os parâmetros que tinham sido enviados para a igreja daquela sé e dos que ainda 
necessitava. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.213v, consulta de 10 de 
Janeiro de 1723; anexo: parecer 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 41 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

914.  [ant. 1723, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do forte de São Lourenço e da guarnição da cidade de [Ribeira Grande], 
ilha de Santiago de Cabo Verde, Mateus Moniz da Silva, provido pelo governador António Vieira em virtude 
do falecimento do capitão João da Veiga, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta. 
Obs.: doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

915.  [ant. 1723, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos dos reformados da ilha [de Santiago] de Cabo Verde, João Barbosa 
Martins, provido pelo governador António Vieira, na vaga deixada por falecimento do capitão José Carlos de 
Melo, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. cosido, anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

916.  [ant. 1723, Abril, 21] 
REQUERIMENTO de António Freire, menor, escravo de Francisco Martins Freire, e natural da ilha de 
Santiago, Cabo Verde, ao rei [D. João V] solicitando ordenar a Manuel Santos, criado do Conde de Vila Nova, 
procurador no Reino do ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos, que para aqui o enviou para o 
pai, morador em Góis, [Coimbra], em nome de António Gomes, que não o venda enquanto não se decidir a 
pendência sobre sua carta de alforria concedida pelo seu senhor. 
Anexo: cartas, aviso e aviso (minuta) . 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 47 e 44. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

917.  [ant. 1723, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, nomeado para Cabo Verde, Sebastião 
Bravo Botelho, ao rei [D. João V] pedindo para se lhe acrescentar seus soldos em virtude da proibição dos 
negócios que lhes eram permitidos como se fizera com os ouvidores de São Tomé. 
Anexo: despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

918.  1723, Junho, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o governo de Cabo 
Verde. São opositores Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, Manuel Borges de Figueiredo, Manuel 
Esteves de Brito e Pedro Borges. 
Anexo: bilhete, requerimento e parecer (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 49 e 53. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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919.  [ant. 1723, Junho, 10] 
REQUERIMENTO do mestre do patacho Nossa Senhora dos Milagres e Santo Cristo, José Francisco Braga, 
que ora vai para Cabo Verde e Cacheu, ao rei [D. João V] solicitando provisão ou ordem para que o 
governador e ouvidor daquelas ilhas não o obrigassem a ancorar no porto da cidade da [Ribeira Grande] nem 
demorassem com o despacho para a saída do navio.  
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

920.  1723, Junho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, António 
Vieira, dando conta da chegada ao porto da vila da Praia de um navio que ia de Viana [Portugal] para a Bahia 
[Brasil] e que fora roubado por uma balandra que andava em corso perto da ilha da Boavista; sobre o que 
informa das actividades corsárias feitas pelo seu capitão durante a sua estadia naquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.213-213v; anexo: carta (1ª 
via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 40 e 51. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

921.  1723, Junho, 15, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João V] ordenando o ouvidor-geral de Cabo Verde, [Manuel Carneiro Ramos], 
observar o uso na ilha de Santiago que confere ao governador o direito exclusivo de assinar as cartas do 
despacho da Alfândega que eram entregues aos mestres dos navios. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

922.  [ant. 1723, Junho, 28] 
REQUERIMENTO de Inácio Martins Farto ao rei [D. João V] solicitando provisão para servir por tempo de um 
ano o ofício de escrivão da Fazenda Real de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 54 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

923.  1723, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei José de 
Santa Maria de Jesus, dando conta de alguns religiosos que mandara para a Guiné e da informação que teve 
do frei Pedro de Abrantes do estado do hospício de Bissau e da falta que havia de missionários naquelas 
partes; sobre se ordenar ao provincial da Província de Soledade da Piedade lhe mandar mais religiosos para 
as missões de Cacheu e Bissau para a conservação e aumento da cristandade como também mandar 
reedificar aquele hospício.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.213v-214, anexo: consulta, 
aviso e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 50 e 57. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

924.  [ant. 1723, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria, Domingos Simões, provido pelo governador de Cabo Verde, 
António Vieira, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 58. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

925.  [ant. 1723, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria da ordenança da guarnição da vila da Praia de Santa Maria, Luís 
Tavares Vilhano, provido pelo governador António Vieira, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta 
patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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926.  1723, Setembro, 4, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre exposição do governador de Cabo Verde, António Vieira, acerca 
da necessidade que havia de um engenheiro para as obras de fortificação naquelas ilhas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.214-214v 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 60 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

927.  [ant. 1723, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO de Manuel Moreira de Sampaio ao rei [D. João V] solicitando provisão ou ordens para que 
o ouvidor-geral, o governador de Cabo Verde, e o capitão-mor de Cacheu não pusessem impedimentos no 
despacho, naqueles portos, ao bergantim Santa Maria, sob comando do mestre Salvador Pereira, no seu 
torna-volta para a cidade de Lisboa, pelo prejuízo que poderia ter no pagamento do seu fretamento com a 
demora deste procedimento. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 62 e 61. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

928.  [ant. 1723, Setembro, 28] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] 
solicitando ajuda de custo para fazer sua viagem. 
Anexo: aviso, requerimento e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 64 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

929.  1723, Outubro, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a queixa que faz Dona Maria José como procuradora de seu 
marido, o governador de Cabo Verde António Vieira, da descompostura de que foram alvos por parte do 
ouvidor-geral Manuel Carneiro Ramos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.214v, anexo: aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

930.  1723, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre cartas do governador de Cabo Verde, António 
Vieira, do Bispo frei José de Santa Maria de Jesus e do ouvidor-geral, Manuel Carneiro Ramos, acerca das 
contendas que houve entre um e outro a respeito da correição daquele ouvidor às fortalezas da cidade da 
[Ribeira Grande da ilha de Santiago]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.214v-215; anexo: termo 
(traslado), certidões, carta (1ª via), cartas, despacho e aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 65 e 37. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

931.  [ant. 1723, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do tenente de cavalaria da companhia da guarda dos governadores, António Borges da 
Costa, provido pelo governador de Cabo Verde, António Vieira, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da 
carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

932.  [ant. 1723, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do mestre do navio Nossa Senhora de Monserrate e Piedade, João da Cruz de Morais, ao 
rei [D. João V] solicitando provisão para que o governador da capitania de Santos, para onde vai, com escala 
na ilha de Santiago, não lhe pusesse impedimentos no regresso, passando para a cidade da Bahia e dali para 
o Reino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 67. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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933.  1723, Novembro, 30, [Ribeira Grande] 
CARTA de absolvição passada pelo Bispo de Cabo Verde, [D. frei José de Santa Maria de Jesus], 
absolvendo o [ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde], Manuel Carneiro Ramos, da excomunhão a que 
incorreu por perturbar a jurisdição eclesiástica.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 37.  
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

934.  [ant. 1723, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Brás de Andrade, ao rei [D. João V] solicitando 
alvará para vencer os seus soldos a partir do dia seu embarque. 
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

935.  [ant. 1723, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO de coronel de um dos terços da guarnição da cidade da [Ribeira Grande], Manuel Franco 
da Silva, nomeado pelo governador de Cabo Verde, António Vieira, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da 
carta patente. 
Anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 69 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

936.  [ant. 1724, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO de Dona Isabel de Barros Bezerra, viúva do antigo governador de Cabo Verde, Rodrigo de 
Oliveira [da Fonseca], e moradora na ilha de Santiago, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o 
ouvidor-geral Manuel Carneiro Ramos prendesse Martinho Tavares da Fonseca e seus sócios, com quem 
entrou em querela pela invasão de sua fazenda com seus gados, e que com as culpas, fossem remetidos 
para a Corte, para a prisão do Limoeiro, para serem sentenciados; e que o governador, António Vieira, desse 
o apoio necessário, não concedendo seguro ao suplicado por não ter jurisdição para o dar em casos que 
envolvessem a utilização de armas defesas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

937.  1724, Maio, 30, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] dando conta dos 
conflitos de jurisdição existentes naquelas ilhas; do procedimento dos governadores transgredindo as leis e 
ordens reais no provimento de certos ofícios; da concorrência de competências entre os governadores e 
ouvidores gerais causando distúrbios e perturbações administrativas; da usurpação das leis por parte dos 
vigários gerais, excomungando despoticamente em causas diversas que não eram da sua alçada, a exemplo 
do que se passou com a excomunhão que se fez ao vigário geral, Manuel Leitão, e ao seu antecessor, 
[Manuel Carneiro Ramos]; e sobre a necessidade de se impor penas severas aos governadores que saíam 
dos limites da sua jurisdição, recomendando o mesmo ao prelado, em relação aos seus ministros, e também 
aos ouvidores gerais. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

938.  1724, Maio, 30, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] satisfazendo com 
informações a ordem régia para tirar residência ao ouvidor-geral, seu antecessor, Manuel Carneiro Ramos, 
por ter acabado o seu tempo de provimento, e aos mais oficiais, na forma da ordenação e regimento; e 
juntamente fazer a inquirição na residência dos casos em que era acusado o antigo ouvidor-geral.  
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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939.  1724, Maio, 30, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] protestando contra a 
maneira como foi feita e aplicada justiça e todo o processo que enformou a prisão do seu antecessor, o 
ouvidor Manuel Carneiro Ramos; pedindo se determinasse explicitamente, para este caso, que os 
governadores por nenhum modo pudessem prender os ouvidores gerais, nem tomar conhecimento dos seus 
procedimentos, conforme o decidido pelo título 14º, § 2, do regimento e decreto régio feito para as ilhas pelo 
desembargador Manuel Lopes de Barros; da mesma forma que os provisores, fossem vigários gerais, 
reverendos ou Bispos não podiam incorrer numa jurisdição contenciosa e excomungar os ouvidores gerais, 
falseando a sua competência. 
Anexo: despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 73. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

940.  1724, Junho, 6, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, António Vieira ao rei [D. João V] respondendo à ordem para 
soltar e informar acerca da prisão que fez ao escrivão Teodósio Pinto por ter soltado Duarte Ribeiro por 
mandado do ex-ouvidor-geral, Manuel Carneiro Ramos; e informar também das razões por que mandou para 
Cacheu alguns soldados daquele presídio. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

941.  1724, Junho, 8, Santiago  
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus, ao rei [D. João V] solicitando a 
permanência no Bispado do vigário geral, Manuel Leitão, não obstante a notificação recebida pelo Tribunal da 
Coroa instituído na ilha. 
Anexo: aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 75. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

942.  1724, Junho 18, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral de Cabo Verde, Manuel [Henriques] Leitão, ao rei [D. João V] remetendo autos em 
que constam seus procedimentos com o ex- ouvidor-geral, Manuel Carneiro Ramos; da notificação que 
recebeu daquele ouvidor para comparecer pessoalmente no Reino por não cumprir, à revelia, as cartas 
rogatórias do Tribunal da Coroa; e sobre o que infere acerca dessa instituição, nomeada para o notificar, 
sabendo que esta prerrogativa cabia ao Desembargo do Paço.   
Anexo: autos e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

943.  [ant. 1724, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do tesoureiro-mor da sé da ilha de Santiago de Cabo Verde, padre Manuel Magalhães, 
nomeado para sua conezia, por falecimento do padre António Soares Vieira, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão de mantimento para poder cobrar o ordenado que lhe é devido naquela dignidade.   
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 80. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

944.  1724, Setembro, 2, Ribeira Grande  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] satisfazendo com 
informações a ordem para informar acerca de Pedro Cardoso de Amaral, natural da ilha de Santiago, dos 
seus procedimentos e do comércio ilegal que fazia na vila da Praia com os estrangeiros; e de tirar, sobre esta 
matéria, testemunhos e juntamente informasse também, com bases testemunháveis, acerca da queixa que 
Pedro Cardoso de Amaral fez contra o capitão-mor da vila da Praia, com declaração ao Bispo, frei José de 
Santa Maria de Jesus, sobre a formalidade desse processo.  
Anexo: cartas, sumário de testemunhas (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 81. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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945.  1724, Setembro, 5, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] dando conta dos 
procedimentos, contra si, do governador António Vieira, por influência do filho que é quem verdadeiramente 
governa; e solicitando o envio do sindicante, que pede o governador, para lhe tirar residência. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 82. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

946.  1724, Setembro, 6, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] protestando contra a 
exposição do governador António Vieira na carta de 4 de Janeiro de 1723 acerca da rubrica dos 
governadores nas cartas dos despachos dos navios no porto da ilha de Santiago e sobre a resolução régia de 
10 de Junho do mesmo ano ordenando sobre esta matéria, de que resultara ser supositício, fundamentada na 
corruptela introduzida pelo então governador Serafim Teixeira [Sarmento de Sá], uma vez que por 
determinações do regimento da [Alfandega], aprovado por decreto régio e cometido ao desembargador 
Manuel Lopes de Barros, cabia, privativamente, aos provedores da Fazenda Real e seus oficiais, os 
despachos daqueles navios em nada dependendo da deliberação dos governadores. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 83 e cx.11, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

947.  1724, Setembro, 9, Santiago  
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] acerca da visita que 
fez, numa embarcação inglesa, a todas as seis ilhas do arquipélago e da necessidade que há, em ter este 
procedimento, pelo menos, de três em três anos, por faltarem transportes; e dando conta, com excepção da 
ilha do Fogo, da falta de ministros para a administração da justiça naquelas ilhas onde, de principal, só 
existem os feitores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 81. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

948.  1724, Setembro, 11, Ribeira Grande Verde 
CERTIDÃO passada pelo escrivão do Público e Judicial e tabelião de Notas da cidade da Ribeira Grande na 
ilha de Santiago de Cabo Verde, Teodósio Pinto, atestando ser escrivão desde Abril de 1722 até ao presente 
e que nunca foi preso pelo governador António Vieira nem pelo ofício que exerce, nem pelo posto que ocupa 
de capitão de infantaria, só recebendo algumas ameaças.   
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 84 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

949.  1724, Setembro, 18, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre cartas do governador de Cabo Verde, António Vieira 
expondo as razões por que mandou preso para o Reino, o ouvidor-geral daquelas ilhas, Manuel Carneiro 
Ramos de quem se queixam os moradores; sobre a queixa que faz o ouvidor acerca violência e injustiças 
com que contra ele procedeu o governador, António Vieira, solicitando ser solto sob alvará de fiança. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.217v-218v, anexo: 
despachos, requerimentos, certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 85, 70-A e 79 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

950.  1724, Setembro, 30, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, António Vieira, ao rei [D. João V] solicitando o envio de umas 
bandeiras, alcatrão e breu para revestimento, reparação e resistência às intempéries e de um cabo de uma 
cabrilha para montar e desmontar as artilharias. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 86. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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951.  1724, Setembro, 30, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, António Vieira, ao rei [D. João V] respondendo à ordem régia 
para informar acerca das queixas que contra ele fizeram os oficiais da câmara da cidade da [Ribeira Grande] 
e o ex- ouvidor-geral, Manuel Carneiro Ramos, pelo procedimento e demora que teve em ir acompanhar a 
bandeira à sé e assistir à procissão do Corpo de Deus. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 87. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

952.  1724, Setembro, 30, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, António Vieira ao rei [D. João V] solicitando o envio de 
munições e pregos de latão para as cucharras das artilharias.  
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 88. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

953.  1724, Outubro, 3, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] dando conta 
de ter falecido, sem deixar filhos, o capitão de cavalos, João Henriques Alcobia, reinol e que fora morador e 
casado na ilha de [Santiago]; sobre a partilha que fizeram entre si, dos bens do casal, a viúva Domingas de 
Araújo Coutinho e o cunhado, o cónego da sé da cidade da [Ribeira Grande], António José de Alcobia, 
excluindo potenciais herdeiros residentes no Reino; das razões da notificação que fez à viúva, cabeça de 
casal, e ao cónego para proceder ao inventário e partilhas judiciais, entregando os bens que herdou de seu 
irmão; queixando-se dos procedimentos do cónego sobre esta matéria, e pedindo especial ordem para 
resolução desse caso para não ser excomungado. 
Anexo: despacho e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 89. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

954.  1724, Outubro, 7, Cabo Verde 
CARTA do governador de Cabo Verde, António Vieira ao rei [D. João V] solicitando mandar advertir o 
provedor da Fazenda Real, [Sebastião Bravo Botelho], para observar o costume em que só ao governador 
cabia dar ordens de pagamento do dinheiro das fortificações requeridos pelos oficiais de ferreiro, pedreiro e 
serralheiro que trabalhavam naquelas obras. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 90. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

955.  1724, Outubro, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre requerimento do cónego António de Andrade Figueira mandado 
por visitador a Cacheu pelo Bispo de Cabo Verde, frei Francisco de Santo Agostinho, acerca das queixas que 
contra ele fizeram o ouvidor-geral das ilhas, Manuel Carneiro Ramos e o capitão-mor de Cacheu, António de 
Barros Bezerra, de que resultou ordem para o seu embarque e iminente expulsão do Reino. 
Anexo: despacho, aviso 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 91. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

956.  1724, Outubro, 11, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, António Vieira ao rei [D. João V] sobre a proibição da venda 
de gado aos estrangeiros e dos prejuízos que dela resulta, abrindo precedente a que os poderosos a 
fizessem e por baixo preço pondo em causa a sua existência naquelas ilhas; acerca do ocorrido com cinco 
navios de guerra que chegaram ao porto da vila da Praia que quase iam destituindo a ilha com a compra de 
quantidades de vacas e cabras; e de como eram falaciosas as informações que davam a seu respeito em 
relação ao negócio com os estrangeiros em virtude daquele porto ser constantemente aportado por navios de 
longo curso e que com ele, em prol da boa política, agiam de forma correspondente na retribuição e doação 
de aprovisionamento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 92. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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957.  1724, Novembro, 18, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] dando conta do 
miserável estado em que se encontram aquelas ilhas; informando da complicada e complexa máquina 
burocrática e administrativa existente; da composição e estratificação sociais, fazendo referência à existência 
de poucos homens brancos reinóis, a mulatos, homens pretos a que chamam brancos por andarem calçados 
e terem suas fazendas, e existência de uma maioria escrava e pretos vadios; da forma como se organizava o 
governo eclesiástico e temporal; sobre o estado da governança vigente com a sua divisão, sobreposição de 
poderes com muitos cargos de guerra e justiça; dos conflitos jurisdicionais existentes; da falta de organização 
militar e de justiça; pelo que solicitava atenção devida à situação e realidade administrativa daquelas ilhas, a 
que assemelha a uma hidra, um monstro de sete cabeças no governo de um só corpo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 95. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

958.  1724, Novembro, 19, Santiago  
CARTA do cónego da sé de Santiago, António José Alcobia ao rei [D. João V] queixando-se dos 
procedimentos do ouvidor-geral das ilhas, Sebastião Bravo Botelho, em relação ao inventário e partilha 
judicial dos bens do seu falecido irmão, o capitão de cavalos, João Henriques de Alcobia, notificando-o 
judicialmente a si e à sua cunhada, Domingas de Araújo Coutinho, tirando-o do seu foro e pondo em causa a 
isenção e imunidade que, como eclesiástico, gozava por determinação da concordata. 
Anexo: auto de justificação e requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 96 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

959.  1724, Novembro, 20, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] informando como 
procedeu contra a corveta Nossa Senhora do Bom Sucesso e Santo António que vindo do Rio de Janeiro 
[Brasil] fundeou no porto da cidade da [Ribeira Grande], ilha de [Santiago], apreendendo e revertendo a favor 
da Fazenda Real as fazendas sem o selo da Alfandega de origem e não declaradas especificamente na carta 
de despacho apresentada pelo seu contramestre, Estevão Fernandes, dando cumprimento assim ao título 11º 
& 2º do regimento da Alfandega daquela ilha. 
Anexo: regimento (cópia) e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 97. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

960.  1724, Novembro, 24, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] dando conta do apoio 
que recebeu do navio de guerra inglês cujo capitão era Guilherme Bekar, para dar entrada no porto da vila da 
Praia, a galera Alegre Pensamento capitaneada por José Moreira e pelo contramestre Vitório Gonçalves que 
vinha da Guiné com carga de escravos, cera e marfim; e como procedeu contra esta embarcação por lhe 
apresentarem carta do despacho e livro de carga ilegais, não coincidindo em nada com o conteúdo do 
carregamento; do auto de apreensão e citação que mandou fazer ao capitão e seu contramestre pelo excesso 
de carga de cera que transportavam, não manifestado e declarado na carta do despacho e por fuga dos 
direitos reais, fazendo-o reverter a favor da Fazenda Real, como mandava o titulo 11º, capítulo 1º e & 2º do 
regimento da Alfandega das ilhas nestes casos. 
Anexo: regimento (cópia de capítulo) e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 98. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

961.  1724, Dezembro, 3, Cabo Verde 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, António Vieira ao rei [D. João V] queixando-se dos 
procedimentos e decisões judiciais do ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, e em particular, na decisão da 
demanda judicial e sentença constante dos autos que mandou tirar contra o coronel João Pereira de 
Carvalho, morador na cidade da Ribeira Grande. 
Anexo: despacho (traslado) e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 99. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
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962.  1724, Dezembro, 6, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] dando conta do que se 
assistia naquela ilha; acerca dos procedimentos do prelado e do juízo eclesiástico, da facilidade e liberdade 
que tinham de se intrometer, usurpando tudo o que dissesse respeito à jurisdição real; e apresentando 
certidões sobre algumas ocorrências que tiveram lugar e cujos requerimentos foram entregues e aceites à 
justiça e decisão daquele juízo, como o caso da querela entre o [escrivão e eclesiástico da freguesia de Santa 
Catarina do Mato], António Cabral e o tenente general João de Barros de Sousa Bezerra e sobre a questão 
da apreensão das fazendas no porto da cidade da [Ribeira Grande], da corveta [Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e Santo António], vindo do Brasil [Rio de Janeiro] cujo contramestre, Estevão Fernandes fizera 
apelação contra a Fazenda Real e que foram decididos pelo vigário geral daquela cidade, o cónego António 
Henriques Leitão, irmão do tesoureiro-mor Manuel Leitão, no que solicitava real providências.  
Anexo: certidões (traslado) e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 100 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

963.  1724, Dezembro, 7, Cabo Verde 
CARTA do governador de Cabo Verde António Vieira ao rei [D. João V] dando conta de sua doença; 
queixando-se dos absurdos, roubos e excessos cometidos pelo ex-sargento-mor de regimento de ordenança, 
Pedro Cardoso de Amaral, morador e natural da ilha de Santiago, solicitando contra ele, medidas punitivas.  
Anexo: carta (1ª via), portaria, certidões (traslado), requerimentos e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 101e 93. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

964.  [ant. 1724, Dezembro, 9]* 
REQUERIMENTO de José Afonso Lima, homem de negócios e morador na cidade de Lisboa, ao rei [D. João 
V] solicitando ordem para que o ouvidor-geral e o governador de Cabo Verde não obrigassem a galera 
inglesa de nome João e Maria, fretada para fazer viagem ao porto da ilha de [Santiago], Cabo Verde e 
Cacheu, a desviar da rota determinada e ajustada na sua escritura, apoiando-a, antes, a seguir sua viagem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 102. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

965.  [ant. 1724, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO de José Afonso Lima, homem de negócios e morador na cidade de Lisboa ao rei [D. João 
V] solicitando certidão do que constava dos livros de registo, acerca das ordens reais expedidas ao 
governadores, oficiais e mais ministros das ilhas de Cabo Verde sobre não obrigar os mestres dos navios que 
de Cacheu iam para o porto daquelas ilhas, descarregar cera, marfim e escravatura procedendo antes o seu 
despacho por certidão de cargas e carta dos despachos que apresentassem da Alfândega de origem. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 104. 
AHU_CU_024, Cx. 10, D. . 
 

 

966.  1725, Janeiro, 8, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre cartas dos oficiais da câmara, no governo de Cabo Verde, e o 
ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho] a respeito do prejuízo que recebem as partes recorrentes ao Juízo da 
Coroa agravadas do Juízo Eclesiástico por faltar, neste, um juiz adjunto. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.220v-221, 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

967.  [ant. 1725, Janeiro, 14] 
REQUERIMENTO do sargento-mor engenheiro das ilhas de Cabo Verde, Simão dos Santos ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para ser pago naquelas ilhas a partir do dia do seu embarque. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 6 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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968.  1725, Janeiro, 25, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [contratador do sal do estado do Brasil] Estevão Martins Torres, declarando que a corveta 
São Francisco e Almas, de que é mestre João Franco, que vai para as ilhas de Cabo Verde, pode receber o 
seu despacho do contrato do sal da América. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 7 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

969.  [ant. 1725, Janeiro, 26] 
REQUERIMENTO do cónego António Barbosa Barros provido para a sé de Santiago que vagou por 
falecimento do padre Manuel Domingos Branco, ao rei [D. João V] solicitando provisão de mantimento para 
cobrar o que lhe é devido na referida conezia.  
AHU-Cabo Verde, cx.11, doc. 8 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

970.  [ant. 1725, Março, 1] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos, solto sob fiança da 
cadeia da Corte para onde tinha sido enviado por ordem do governador António Vieira, ao rei [D. João V] 
pedindo ordem, por estar no fim dessa condição, para se lhe levantar fiança e desobrigar o seu fiador, 
declarando obrigar-se a ir à Corte quando chegasse a sua residência para dele fazer-se justiça. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 9 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

971.  [ant. 1725, Março, 2] 
REQUERIMENTO Manuel Dias Carvalho ao rei [D. João V] solicitando licença para tomar posse do ofício de 
escrivão da Correição de Cabo Verde, do qual era proprietário e faculdade para nomear como seu procurador 
e na serventia do cargo, o filho Gregório Leonardis de Carvalho. 
Anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 10 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

972.  [post. 1725, Março, 15] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde Serafim Teixeira Sarmento de Sá  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 4 e 5 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

973.  [ant. 1725, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega de Vasconcelos 
ao rei [D. João V] solicitando provisões para pagamento do frete de sua embarcação bem como para serem 
pagos, sem ser por rateio, os seus salários pela Fazenda Real como se fez com o seu antecessor [António 
Vieira]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 11 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

974.  1725, Maio, 15, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] respondendo à ordem, a 
requerimento do antigo ouvidor Manuel Carneiro Ramos, de notificar o governador António Vieira para fazer 
termo de segurança de vida do irmão José de Almeida Ramos, não lhe impedindo o regresso ao Reino com 
os seus bens, por se recear que aquele governador tivesse com ele a mesma postura que experimentou 
contra o ex-ouvidor.  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 12 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

975.  1725, Junho, 16 
Não se consegue ler - despacho para o capitão-mor de Cacheu 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 18 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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976.  [ant. 1725, Junho, 18] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da fortaleza de São Filipe, José dos Santos Vieira, nomeado pelo 
governador António Vieira, ao rei [D. João V] solicitando confirmação de carta patente. 
Anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 14 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

977.  1725, Junho, 19, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o exposto pelo ouvidor-geral de Cabo Verde [Sebastião Bravo 
Botelho], acerca da falta de missionários naquelas ilhas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.219, consulta de 27 de Junho 
de 1725. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 19 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

978.  1725, Junho, 20, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] pedindo renovação do 
cargo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

979.  1725, Junho, 22, Trindade [Ilha de Santiago] 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] informando dos maus 
procedimentos do ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho em relação ao cabido e à sua reverência, 
suspendendo execução de visita, desrespeitando a justiça; da forma como agiu com a morte do governador 
António Vieira, elegendo João Pereira de Carvalho, como encarregado do governado das armas [de toda a 
ilha], e a um seu irmão Sebastião Pereira [Bravo Botelho] (tio) e José de Almeida Barros como juízes da 
Coroa, contra as ordenações do Reino; e pedindo que se envie um governador, advertindo sobre o 
relacionamento de Pedro Cardoso de Amaral, um criminoso, com aquele ouvidor. 
Anexo: despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

980.  [ant. 1725, Junho, 25] 
REQUERIMENTO de Pascoal Álvares de Araújo, morador na ilha de [Santiago] Cabo Verde, ao rei [D. João 
V] solicitando mercê da serventia do ofício de escrivão da Fazenda Real da praça de Cacheu e mais anexos 
por tempo de um ano. 
Anexo: certidões. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 44.  
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

981.  1725, Junho, 26, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre parecer do procurador da Coroa para deferir a proposta do 
ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho] expedindo-se as cartas de recomendação que aponta para o Bispo 
[frei José de Santa Maria de Jesus] e o governador [António Viera]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 16 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

982.  1725, Junho, 26, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre a carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião * Bravo 
Botelho acerca clarificação e publicação da lei que proíbe a saída do dinheiro para fora do Reino, constante 
da Ordenação no Livro 5º título 113, pela dúvida que suscitou ao juiz da vila da Praia e à reacção dos 
moradores da ilha de Santiago ao quererem comprar a dinheiro e não com géneros da terra algumas 
mercadorias de um navio francês que por ali andava na pesca da tartaruga nas ilhas da Boavista e São 
Nicolau. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 23 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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983.  [ant. 1725, Julho 12] 
REQUERIMENTO de António Freire, preto, natural da ilha de Santiago ao rei [D. João V] pedindo nova 
provisão para poder citar, no prazo de um ano, o capitão-mor António Gomes, morador naquela ilha, na causa 
em que ele impugnava a sua liberdade, dando assim seguimento à sua apelação. 
Obs.: mau est., ver cx.10, doc. 44, 47, anexo: bilhete 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 17 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

984.  1725, Julho, 19, Lisboa 
PROVISÃO (2ª via) do rei [D. João V] ordenando o ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião * Bravo Botelho 
cobrar do governador António Vieira os direitos das vacas vendidas a estrangeiros e a dízima e redízima 
reguladas pelos preços das vendas feitas como determinava o regimento da Alfandega, e inquirir na 
residência, sobre a possibilidade do mesmo governador estar ainda a comerciar com estrangeiros apesar da 
proibição régia de exercer tal actividade;  
Anexo: cartas, despachos, regimentos (cópia de capítulos),  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. ; cx 10, doc. 78, 77 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. .  
 

 

985.  [ant. 1725, Julho, 28] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a sé de Santiago, António Henriques Leitão ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 24 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

986.  [ant. 1725, Julho 28] 
REQUERIMENTO do cónego da sé de Santiago nomeado também provisor e vigário do mesmo Bispado, 
Manuel Leitão Manuel (sic) [António Henriques Leitão] pedindo alvará de mantimento naquela dignidade. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 25 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

987.  1725, Julho, 29, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] sobre a reforma 
do regimento da Alfandega que foi cometido ao desembargador Manuel Lopes de Barros desde o tempo do 
rei D. Pedro II, pela desadequação e impraticabilidade das suas disposições de direito e melhor economia do 
trato público atendendo às alterações e ao presente estado das ilhas, razões pelas quais tinha já o seu 
antecessor Manuel Carneiro Ramos, apresentado proposta de reformação; o que achava devia rever-se, 
remetendo-lhe resolução e forma de execução ou se não, dar-se-lhe ordem para apresentar as ampliações, 
restrições ou declarações ao regimento para o bem do povo e melhoramento da Fazenda Real. 
Anexo: despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 26 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

988.  1725, Agosto, 3, Vila da Praia 
CARTA dos oficiais da câmara da vila da Praia ao rei [D. João V] pedindo a recondução ao cargo do ouvidor-
geral Sebastião Bravo Botelho com mercê de desembargador na Relação do Porto pelos serviços prestados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

989.  1725, Agosto, 8, Trindade, Ilha de Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] solicitando a devolução 
dos dinheiros que gastou aquando da visitação que fez às seis ilhas e sobre não ter recebido a quantia 
consignada ao conserto das casas episcopais pelo que solicitava ordem para o ouvidor-geral [Sebastião 
Bravo Botelho] efectuar seu pagamento por inteiro ou dando-lhe preferência sobre os demais. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 28 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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990.  1725, Agosto, 8, Trindade, Ilha de Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] satisfazendo com 
informações a ordem de 28 de Janeiro de 1724 dada ao ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho], de tirar 
informação de Pedro Cardoso de Amaral, devido à queixa que contra ele se fez, alegando ser o tal 
negociador oculto com os estrangeiros.  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 29 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

991.  1725, Agosto, 9, Trindade, Ilha de Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] pedindo que o 
pagamento dos mestres de moral e latim fosse efectuado na ilha de Santiago ou na ilha da Madeira, aonde 
está consignado o pagamento das côngruas eclesiásticas, ou em qualquer outra parte. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

992.  1725, Agosto, 9, Trindade, Ilha de Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] sobre a nomeação de 
um novo deão para a sé de Santiago pela ausência na Guiné, aonde foi mandado como visitador, do detentor 
do cargo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 32 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

993.  1725, Agosto, 12, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] sobre o uso abusivo do 
Bispo, frei José de Santa Maria de Jesus, por influencia do seu conselheiro, o vigário geral, [António 
Henriques Leitão], da sua jurisdição eclesiástica, usurpando a real, revogando, restringindo e ampliando as 
leis e tomando resoluções várias e contrárias às ordenações do Reino de entre as quais a publicação de uma 
Pastoral que achava tirana e ousada cuja deliberação era sentenciar todos aqueles que deixavam fugir os 
seus escravos à pena de pagamento de uma quantia ou entregá-los ao Juízo Eclesiástico para os açoutar em 
praça pública, no pelourinho, de que havia queixas pelas suas consequências, como o caso do tenente 
general João de Barros Sousa Bezerra, um dos principais da terra e de família influente. 
Anexo: parecer, requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 13 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

994.  1725, Agosto, 12, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] sobre a conveniência de 
remeter para o Conselho ou para algum ministério da Mesa [de Consciência e Ordens] a peça de prata, feita 
de filigrana, usurpada pelo falecido governador António Vieira, a um forasteiro, das ilhas de Barlavento, por 
não haver quem, na ilha [de Santiago], desse o valor devido à peça e, em nome daquele forasteiro, 
requeresse a sua entrega. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 33 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

995.  1725, Agosto, 12, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] queixando-se do Bispo, 
[frei José de Santa Maria de Jesus] dar couto e guarida na sé da cidade da [Ribeira Grande], e na sacristia, a 
presos fugidos e pessoas notificadas e pronunciadas à prisão, como no caso presente de Domingos Soares, 
com escândalo para a justiça real, vivendo uns com meretrizes e outros com suas mulheres não dignificando 
o espaço sagrado; e que se advertisse e ordenasse ao Bispo não acoutar ou permitisse criminosos na sé e 
mais igrejas da ilha mais que o tempo que contar a sua imunidade e lhe mandar resolução acerca do que 
fazer neste caso. 
Anexo: carta (2ª via), despacho, 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 34, 13 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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996.  1725, Agosto, 13, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande ao rei [D. João V] pedindo a renovação no cargo ao 
ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

997.  1725, Agosto, 13 Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande ao rei [D. João V] dando conta do falecimento do 
governador, António Vieira, de ficarem governando no seu lugar, e pedindo o envio de um novo governador. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.219v, consulta de 25 de 
Agosto, anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 36, 2 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

998.  1725, Agosto, 13, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] sobre ter dado execução 
à ordem de tirar residência do seu antecessor, Manuel Carneiro Ramos, do tempo em que serviu o cargo 
naquelas ilhas; como procedeu no acto e elaboração do processo, acerca dos testemunhos e informações 
que tomou, das acções que propuseram contra o sindicado o capitão-mor Martinho Tavares da Fonseca, o 
capitão João Rodrigues Soeiro, o almoxarife e capitão Lourenço Castanho de Pina, o almoxarife e capitão-
mor António Gomes e o tenente António Borges da Costa, e que constam da residência tirada àquele antigo 
ouvidor e provedor da Fazenda Real, bem como dos seus procedimentos, na promoção e aplicação da justiça 
e sobre a sua integridade. 
Anexo: carta (1ª via), resumos (cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 37 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

999.  1725, Agosto, 14, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] sobre os desacertos que 
existiam na ilha de [Santiago] e que diziam respeito aos salários exorbitantes que alguns oficiais percebiam; 
das suspeições que tinha sobre a sua legalidade pelo que propunha fazer-se um extracto dos salários que 
deviam vencer os oficiais da Fazenda e Guerra, os ouvidores gerais, e um regimento nesta matéria, tendo em 
conta o estado miserável da terra e pobreza dos seus moradores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 38 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1000. [ant. 1725, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO do capitão da galera Alegre Pensamento, Vitório Gonçalves, ao rei [D. João V] solicitando 
a devolução da cera apreendida no porto da vila da Praia pelo ouvidor e provedor da Fazenda [Sebastião 
Bravo Botelho], por considerá-la injusta, agravada pelo pagamento dos direitos do peso excedente 
alegadamente encontrado e não declarado na carta dos despachos da Alfandega de Cacheu. 
Obs.: docs. cosidos, ver cx. 10, doc. 98, anexo: carta, regimento (cópia de capítulo), certidões, requerimentos, 
carta do despacho   
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 39 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1001. [ant. 1725, Setembro, 6] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a sé da ilha de Santiago de Cabo Verde, por promoção do padre 
Manuel Leitão Manuel, padre Manuel Vieira Soares, presbítero do hábito de São Pedro, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 40 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1002. 1725, Setembro, 19, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre se ordenar o provedor da Fazenda mandar dar, pelo provedor dos 
Armazéns, mantimentos da viagem do governador nomeado para Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega 
e Vasconcelos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 41 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1003. [ant. 1725, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos da guarnição da cidade da Ribeira Grande, João Delgado Figueira, 
provido por promoção de Miguel Caetano Bravo de Barros a capitão-mor da Fortaleza de São Filipe, ao rei [D. 
João V] solicitando confirmação de carta patente. 
Anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 42 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1004. [ant. 1725, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO de Dona Maria José, viúva do falecido governador António Vieira, ao rei [D. João V] 
solicitando mandar que o tesoureiro deste Conselho, Valentim da Veiga da Fonseca, não proceda na 
execução da cobrança da parte dos salários de seu marido enquanto não apresentasse certidões e 
documentos que constasse o seu recebimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc.44  
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1005. 1725, Outubro, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre cartas dos oficiais da câmara da [ilha de Santiago], Cabo Verde, 
no governo das ilhas, e do ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho], dando conta do excesso com que em dia 
de Páscoa prendera o Bispo, [frei José de Santa Maria de Jesus] um escrivão, o qual depois fora sentenciado 
a oito anos de degredo para Cacheu, e acerca das razões porque não se deu a sua execução. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 220-220v, consulta de 17 de 
Outubro de 1725, anexo: despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 43 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1006. 1725, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta dos oficiais da ilha de Santiago, 
Cabo Verde, queixando-se das violências e injustiças que recebem do vigário geral daquele Bispado, padre 
António Henriques Leitão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 219v, anexo: parecer 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 45, 15 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1007. 1725, Outubro, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre carta dos oficiais da câmara da ilha de Santiago, Cabo Verde, 
dando conta das grandes vexações que padecem os moradores daquela ilha com as violências que lhes faz o 
vigário geral, padre António Henriques Leitão, abusando da sua jurisdição eclesiástica. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 220, consulta de 17 de 
Outubro de 1725. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 47 e cx. 12 doc. 57 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1008. 1725, Outubro, 23, Lisboa 
DESPACHO Conselho Ultramarino ao capitão-mor da vila da Praia [Manuel Dias de Moura] para que registe a 
lei de 18 de Dezembro de 1728 que concede aos moradores poder e liberdade de vender e comprar tudo 
aquilo que tivessem e pudessem, com excepção dos panos da terra, aos estrangeiros, dando declaração, 
treslado, a quem o pedisse, sem alteração do que nela constar. 
Anexo: carta, alvará, certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 26  
AHU_CU_024, Cx. 11, D.. 
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1009. [ant.1725, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, padre João Marques da Silva, provido para a igreja 
de Santa Catarina do Bispado da ilha de Santiago por desistência do padre Manuel da Cunha Toste, ao rei 
[D. João V] solicitando provisão de mantimento para cobrar a côngrua e ordinária que lhe é devido no cargo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 46 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1010. [ant.1725, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da fortaleza de São Filipe, Miguel Caetano Bravo de Barros, provido pelo 
senado da câmara no governo das ilhas, por morte do governador António Vieira, na vacatura deixada pela 
deserção do capitão José dos Santos Vieira, ao rei [D. João V] solicitando confirmação de carta patente. 
Anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 50 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1011. [ant. 1725, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos ao rei [D. João V] 
solicitando ordem para que o ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho] faça repor a parte do dinheiro que 
injustamente cobraram os oficiais, o escrivão Sebastião Pereira da Silva e o meirinho Manuel Rodrigues, 
como salário da residência que lhe foi tirada do tempo em que serviu naquele cargo. 
Anexo: certidões, requerimentos,  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 1 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1012. [ant. 1725, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO de José Afonso Lima, homem de negócios e morador na cidade de Lisboa, ao rei [D. João 
V] solicitando mandar que o provedor da Fazenda de Cabo Verde considere o duplicado das cartas dos 
despachos dos navios, em negócio de escravatura, marfim e cera nas partes de Guiné, que apresentarem os 
seus capitães e passados pelos oficiais e provedor de Cacheu, alfandega de origem dos carregamentos que 
passam pela de Cabo Verde de retorno para o Reino, sem alterarem a lotação dos escravos por ser-lhe 
danosa e prejudicial os pagamentos dos direitos que arrecadam, como aconteceu com a galera Santa Maria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 49 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1013. [ant. 1725, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO de José Afonso Lima, homem de negócios e morador na cidade de Lisboa, ao rei [D. João 
V] solicitando ordem para que o provedor da Fazenda de Cabo Verde reponha e faça pagar os seus oficiais 
os excedentes dos dinheiros que levaram por salários no despacho de saída que fizeram no porto da vila da 
Praia à galera Santa Maria, que fazia viagem de negócios entre Cacheu e aquelas ilhas, cujo mestre era 
Mateus Dutra, por considerar ser contrário às proposições do regimento da Fazenda Real, como aponta, e 
que doravante não levassem dos salários mais do que era concedido por aquele regimento. 
Anexo: relação 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 51 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1014. [ant. 1725, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO de João Mascarenhas Castel Branco ao rei [D. João V] solicitando ordem e recomendação 
para se tirar residência do seu falecido pai e antigo governador de Cabo Verde, Gonçalo Lemos de 
Mascarenhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 53 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1015. 1726, Janeiro, 13, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] sobre a ordem de 
informar acerca da capacidade do capitão-mor da Fortaleza de São Filipe da cidade da Ribeira Grande, 
Gregório de Andrade e Vasconcelos, de continuar em serviço naquele posto e se ele teve ou não confirmação 
real de carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 54 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1016. 1726, Janeiro, 15, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] sobre ser necessário 
para o sossego daquela República, que em alguns casos atrozes tivesse a alçada da pena de morte; e 
respondendo à ordem de 4 de Agosto de 1725, remete cópia dos regimentos que tiveram os antigos 
ouvidores gerais daquelas ilhas, Manuel Correia de Lacerda e Manuel da Costa Palma, para resolução e 
execução desta matéria.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 222-222v, consulta de 17 de 
Agosto de 1725, anexo: regimento (cópia de capítulos), despacho, parecer  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 55, 78 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1017. 1726, Janeiro, 16, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] sobre a resolução de 3 
de Julho de 1725 na causa que houve entre o governador que foi daquelas ilhas, António Vieira e os 
provedores da Fazenda Real, no pagamento dos oficiais de ferreiro, pedreiro, serralheiro e carpinteiro que 
trabalham nas obras das fortificações.  
Obs.: ver cx. 10, doc.90, anexo: regimento (cópia de capítulos), despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 56 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1018. 1726, Janeiro, 16, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] satisfazendo com 
informações à resolução de 11 de Setembro de 1725 que o ordena entregar a João Baptista ou ao seu 
legítimo procurador toda a cera que apreendera no porto da ilha de Santiago num navio que tinha vindo de 
Cacheu ou revertendo-se-lhe o produto da venda, caso o tivesse comerciado e remetendo os papéis e 
certidões que comprovam ter dado execução ao mandado. 
Anexo: requerimento, ordem, despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 57 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1019. 1726, Janeiro, 16, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral da sé de Santiago, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] queixando-se dos 
procedimentos do ouvidor-geral, [Sebastião Bravo Botelho], da sua intromissão na justiça eclesiástica, na sua 
execução, favorecendo os seus pares, como o fez na causa do capitão Gaspar Viegas acusado e 
sentenciado por ser reincidente de andar amancebado com concubinas.  
Anexo: despachos, carta, certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 58, 59 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1020. 1726, Janeiro, 16, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral [da sé de Santiago] António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] sobre a advertência 
que lhe coube por parte do prelado acerca da ordem para proceder dentro dos limites da sua jurisdição 
abstendo-se de imiscuir na jurisdição real; sobre a justificação que apresenta em resposta às várias queixas 
dos seus procedimentos, considerados excessivos, como a questão que opôs o escrivão e eclesiástico da 
freguesia de Santa Catarina do Mato, António Cabral e o tenente general João de Sousa de Barros [Bezerra] 
e a causa contra a Fazenda Real sobre a tomadia que se fez ao [contramestre da corveta Nossa senhora do 
Bom Sucesso], Estevão Fernandes, das suas mercadorias do Rio de Janeiro, pelo ouvidor-geral [Sebastião 
Bravo Botelho]. 
Obs: ver cx 10 doc.100 e cx. 11 docs. 13, 45, 15 e 47 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. ; cx. 13, doc. 1  
AHU_CU_024, Cx. 11, D. 
 

 

1021. [post. 1726, Março, 14] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da infantaria do terço da guarnição da vila da Praia, Francisco Manuel da 
Nóbrega Severim e Vasconcelos, provido pelo governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos, pela renúncia de António Rodrigues de Almeida, ao rei [D. João V] pedindo a confirmação de 
carta patente. 
Anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 60 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1022. [ant. 1726, Março, 29] 
REQUERIMENTO do mestre do bergantim Santa Ana e Almas, Pedro Rodrigues de Crasto, ao rei [D. João V] 
solicitando havê-lo por desobrigado e a seu fiador, Francisco La Roche, da fiança que deu no fretamento 
daquele navio, no ano de 1720, para transportar o governador António Vieira e o ouvidor-geral [Manuel 
Carneiro Ramos] para Cabo Verde. 
Anexo: requerimento, certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 61 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1023. [ant. 1726, Março, 30] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor de Cacheu António de Barros Bezerra ao rei [D. João V] solicitando 
que se ordene ao governador de Cabo Verde para prender o preto Domingos Homem, morador na ilha de 
Santiago aonde também tem domicílio, por lhe ter matado um escravo, pastor, fulo, por cujo delito foi 
pronunciado à prisão na devassa que se lhe tirou além de outros crimes que cometeu, constando ser 
verdadeira a sua queixa e que o ouvidor o sentencie, enviando-se-lhe cópia da sentença do castigo aplicado 
para remeter ao Reino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 62 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1024. 1726, Abril, 11, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 25 de Junho de 1725, que ordena o seu antecessor, António Vieira, observar o 
que foi determinado pela lei sobre a proibição da venda de vacas a estrangeiros, pelos governadores, no 
porto da vila da Praia, mormente as razões que apresenta sobre a inconveniência daquela proibição. 
Anexo: carta  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 22, 21 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1025. 1726, Abril, 11, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 9 de Novembro de 1725, que o ordena prover sujeito capaz para servir o posto de 
capitão-mor da Fortaleza de São Filipe vaga, pela baixa dada pelo senado da câmara, no governo das ilhas 
pela morte do governador António Vieira, ao capitão José dos Santos Vieira, que tinha desertado para a 
Guiné. 
Anexo: carta, autos (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 48, 31 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1026. 1726, Abril, 11, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] 
propondo que as duas companhias que compõem a companhia miliciana da cavalaria, a da guarda dos 
governadores e da nobreza respectivamente, se juntem numa única companhia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 64 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1027. 1726, Abril, 25, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] 
satisfazendo com esclarecimentos a provisão de 5 de Novembro de 1725, que o ordena informar, 
sigilosamente, sobre o requerimento de Dona Maria José, viúva do governador António Vieira, cuja cópia é-
lhe remetido e assinado pelo secretário do Conselho, André Lopes de Lavre, pedindo mandar devassar e 
proceder contra o coronel João Pereira de Carvalho, o seu cunhado Pedro Cardoso de Amaral e o ouvidor-
geral, Sebastião Bravo Botelho. 
Anexo: requerimento (cópia do traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 21 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1028. 1726, Abril, 25, Ribeira Grande 
REPRESENTAÇÃO da nobreza e povo ao rei [D. João V] pedindo a recondução ao cargo do ouvidor-geral 
Sebastião Bravo Botelho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 65 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1029. 1726, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] dando 
cumprimento à provisão de 4 de Agosto de 1725, que o ordena despachar, com isenção de emolumentos, 
todos os navios que saíssem do porto da [ilha de Santiago] e que essa determinação fosse registada nos 
livros de registo da secretaria do governo e nos da Fazenda. 
Anexo: portarias 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 66, 69, 69-A, 63 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1030. 1726, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] sobre 
a ordem de 9 de Julho de 1725 de nomear para coronéis e mais postos do regimento das ordenanças 
daquele governo, sujeitos dignos e capazes, organizando cada um dos regimentos da companhia por 
seiscentos homens e cada companhia com uma formação de sessenta homens. 
Anexo: portarias, ordem 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 67 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1031. 1726, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] sobre 
as razões que o levou a dar baixa (desprover) ao coronel do terço da guarnição da cidade da [Ribeira 
Grande], Miguel Caetano [Bravo] de Barros provido pela câmara, no governo das ilhas, dando alta ao coronel 
Manuel Franco da Silva provido por patente real; e sobre ser substituído, enquanto não poder exercitar, por 
um seu sargento-mor como é estilo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 68 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1032. [post. 1726, Maio, 2] 
REQUERIMENTO do coronel João Pereira de Carvalho ao rei [D. João V] solicitando, pelos serviços 
prestados, mercê do hábito da [Ordem] de Cristo com tença efetiva. 
Anexo: docs. comprovativos 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc.10    
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1033. 1726, Maio, 4, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão 12 de Dezembro de 1725, que o ordena emendar os excessos que fazem os oficiais 
da Fazenda na nova lotação dos escravos que carregam os navios de Cacheu para o porto da [ilha de 
Santiago] e que nomeie um outro sujeito para o ofício de escrivão dos Contos e Almoxarifado. 
Anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 52 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1034. 1726, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA dos religiosos do convento de São Francisco, [Ribeira Grande, ilha de Santiago] ao rei [D. João V] 
pedindo a recondução do ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 70 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1035. 1726, Maio, 14, Ribeira Grande *** ver se é representação 
REPRESENTAÇÃO dos eclesiásticos da ilha de Santiago ao rei [D. João V] pedindo a recondução ao cargo 
do ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 71 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1036. 1726, Maio, 20, Santiago  
CARTA dos vigários da ilha de Santiago ao rei [D. João V] pedindo a recondução ao cargo do ouvidor-geral 
Sebastião Bravo Botelho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 72 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1037. 1726, Maio, 23, Ribeira Grande  
CARTA (1ª via) do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] expondo duas 
situações que encontrou em Cabo Verde e nas quais incorrem os governadores e que considera ser abuso, 
contra o direito dos tratamentos políticos do Reino e contra o bem comum das ilhas, pelos aparatos e 
diferencial que usam, na forma como dispõe na sé e mais igrejas assento em cadeira de espaldas e terem 
diante de si um sitial, mesa coberta, entre coxins e alcatifas, o que era proibido por ordem régia por ofender 
governadores de maiores categorias, por um lado, e por outro o facto de usarem rubricas em seus despachos 
e papéis que assinam, em vez de usarem cognomes ou nomes inteiros; pedindo a reformação do que apelida 
ser um devaneio por parte dos governadores e novas ordenações sobre a matéria.  
Obs.: a carta régia anexa, data de Novembro de1694, anexo: despacho, carta régia (cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 73 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1038. 1726, Maio, 23, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] explicando as 
razões de não ter dado tratamento de senhoria ao governador António Vieira, e por arrasto os demais 
governadores daquelas ilhas, Gonçalo de Lemos [Mascarenhas], Rodrigo de Oliveira [da Fonseca] e Serafim 
Teixeira [Sarmento de Sá], por julgar não preencherem os requisitos necessários para tal tratamento nem foro 
da Casa Real como ele; sobre se lhe esclarecer a quem assiste o tratamento de senhoria. 
Anexo: carta, despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 74, 35 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1039. 1726, Maio, 29, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] 
solicitando se comprar papel para o serviço real, prestação de contas e as expedições daquele governo por 
não ter recursos para o comprar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 75 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1040. [ant. 1726, Junho, 6] 
REQUERIMENTO de Dona Maria José, viúva do antigo governador de Cabo Verde, António Vieira, ao rei [D. 
João V] solicitando que o Conselho lhe faça o pagamento do resto dos salários que vencia o seu marido 
naquele posto do qual foi violentamente morto pelos moradores, e cujas contas já tinha feito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 76 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1041. 1726, Junho, 11, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da camara da Ribeira Grande da [ilha de Santiago], ao rei [D. João V] solicitando, a 
requerimento do clérigo in minoribus e promotor da Justiça Eclesiástica, Sebastião da Silva Carvalho, o 
capitão João Martins e o sargento-mor, João Tavares, e mais pessoas da nobreza e povo, ordenar que este 
Conselho não receba capítulos de nenhum morador contra ninguém sem serem reconhecidos a letra e sinal 
dos capitulantes por todos os escrivães e tabeliães da cidade, por notícia que tiveram de usarem seus nomes 
nos capítulos da carta que se enviou àquele Tribunal contra ministros assistentes nas ilhas de Cabo Verde. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 77 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1042. 1726, Junho, 12, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] dando 
conta da tentativa de reconciliação promovida pela camara com o ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho, 
como forma de dar certidão em seu abono e a favor da sua recondução; acerca dos procedimentos daquele 
ouvidor obrigando também a todos os moradores assinar papéis que visavam a sua renovação ao cargo e do 
que fez ao sargento-mor da [vila] da Praia, culpabilizando-o de um crime, por se recusar a assinar tal petição. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 78 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1043. 1726, Junho, 12, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] sobre a peça de prata, 
feita de filigrana, usurpada pelo falecido governador António Vieira, a um forasteiro, alegado pirata, das ilhas 
de Barlavento, que envia na galera João Álvares, com declaração na receita por lembrança que o remeteu ao 
Conselho para o caso de haver quem possa procurá-la e requeresse a sua entrega e pertença com 
declaração do nome, nação e qualidade da pessoa a quem foi tomada.  
Obs.: ver doc. 33 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 79 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1044. 1726, Junho, 12, Ribeira Grande 
CARTA do senado da câmara da cidade da Ribeira Grande, no governo de Cabo Verde, ao rei [D. João V] 
explicando as razões do seu procedimento no pedido de renúncia do cargo do coronel de um dos regimentos 
da guarnição da cidade da Ribeira Grande, Manuel Franco da Silva, nomeando o capitão-mor Miguel Caetano 
Bravo de Barros, irmão do ouvidor Sebastião Bravo Botelho, o qual foi dado baixa pelo governador Francisco 
Manuel da Nóbrega e Vasconcelos alegando não ser da competência daquela camara nomear coronéis por 
ser de patente real tal provimento; sobre se esclarecer como haveria a câmara de agir em semelhantes 
casos, por dúvidas que lhes suscitou a atitude do governador em relação a outros pedidos de deixação que 
se fizeram e na qual foram providos cargos, como aconteceu com os pedidos do coronel Pascoal Pereira em 
cujo cargo foi nomeado João de Barros de Sousa e o capitão-mor Mateus Moniz [da Silva], confirmado por 
patente real, cuja serventia do posto foi dado a Luís da Silva de Araújo.   
Obs.: ver doc. 68, anexo: requerimento, provisões (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 80 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1045. 1726, Junho, 12, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da camara da Ribeira Grande da [ilha de Santiago] ao rei [D. João V] dando conta do 
miserável estado e pobreza daquela instituição pelos poucos rendimentos que tinha, motivo por que não 
podiam acudir à reparação das obras públicas e nem da cadeia, o que representava perigo para a segurança; 
e solicitando ordem para terem preferência sobre os moradores na venda de pelo menos 3 ou 4 vacas aos 
navios estrangeiros na vila da Praia, e com o seu rendimento, proceder à reparação daquelas obras. 
Anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 81 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1046. 1726, Junho, 12, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] pedindo, em virtude das 
várias doenças que padece como pelo também mau relacionamento que tem com o cabido, o Bispo [frei José 
de Santa Maria de Jesus] e o governador [Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos], um sucessor. 
Anexo: carta, certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 90 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1047. 1726, Junho, 13, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande ao rei [D. João V] solicitando a recondução no 
cargo ao ouvidor Sebastião Bravo Botelho, e se considerar falsas os capítulos contra ele recebidos no 
Conselho e dadas em nome do capitão João Martins, do sargento-mor João Tavares e do cónego Sebastião 
da Silva Carvalho cujas letras e sinais foram furtadas por José de Almeida Ramos, irmão do antigo ouvidor 
Manuel Carneiro Ramos, e que assinam também a petição, ao lado de outros, como o juiz mais velho, Tomé 
Fidalgo da Costa, seu sobrinho, o arcediago José Robalo de Gamboa, o juiz Celestino Moniz da Silva o que 
mostra a rectidão e honestidade daquele ouvidor; informando da carta e requerimentos dos oficiais da câmara 
da vila da Praia, dos vigários de Santiago, da comunidade religiosa, cónegos, capelães, pároco da sé, 
promotor e escrivão da justiça eclesiástica, o povo e nobreza que remetem pedindo renovação ao cargo 
daquele ouvidor com lugar no cargo de desembargador na Relação do Porto, faltando apenas o do mestre 
escola e vigário geral [António Henriques Leitão]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 82 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. .  
(ver docs. 65, 70, 71,72) 
 

 

1048. 1726, Junho, 14, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] queixando-se do 
governador Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, intrometer-se nos assuntos da sua alçada, 
soltando presos sem dar folha corrida pela Correição que conste não terem outros crimes, indo contra a lei e 
pratica observadas; e pedindo se ordenar ao governador não se imiscua em matéria que não são da sua 
jurisdição.  
Anexo: despacho, certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 83 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1049. 1726, Junho, 15, Vila da Praia de Santa Maria 
CARTA dos oficiais da câmara da vila da Praia ao rei [D. João V] pedindo a recondução no cargo, do ouvidor 
Sebastião Bravo Botelho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 84 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1050. 1726, Junho, 15, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] dando cumprimento à 
resolução régia de 16 de Dezembro de 1725 que o ordena mandar o escrivão Sebastião Pereira da Silva e o 
meirinho Manuel Rodrigues Vieira, restituírem os salários que cobraram na residência do seu antecessor, 
Manuel Carneiro Ramos, e que os castigasse pelo delito cometido. 
Obs.: ver doc. 1, anexo: informação, petição (traslado), justificação de sentença (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 85 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1051. 1726, Junho, 15, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] dando satisfação à 
resolução régia de 23 de Outubro de 1725 que o ordena proceder no inventário dos bens do antigo 
governador, António Vieira, e que ao Bispo testamenteiro [frei José de Santa Maria de Jesus] advertisse da 
entrega dos bens que tinha sequestrado para o efeito de pagamento das dívidas que se achassem do 
falecido governador junto à Fazenda Real, entregando o remanescente à viúva, Dona Maria José e mais 
herdeiros habilitados com certidões passadas. 
Anexo: despacho, certidões, aviso, requerimento, cartas (1ª via),  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 86 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1052. 1726, Junho, 17, Cabo Verde 
CARTA do capitão-mor Lourenço da Costa Alvarenga queixando-se do capitão Manuel Carvalho por ter morto 
o seu irmão Luís da Costa solicitando que fosse pronunciado e remetido para Lisboa com as culpas e ser 
castigado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 87 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1053. 1726, Junho, 18, Ribeira Grande 
CARTA do governador Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] sobre a forma 
absoluta que o ouvidor Sebastião Bravo Botelho, como auditor geral da gente da guerra, sentenciou o 
soldado Manuel da Veiga, preso por sua ordem no presidio da cidade [da Ribeira Grande],cujos autos e 
sentença remete, sem atender as ordens reais e como determinam o regimento do Conselho de Guerra, no 
seu capítulo 25º, regimento dos governadores das armas capítulos 5º e 24º e regimento dos governadores de 
Cabo Verde, capítulo 29º. 
Anexo: regimento (cópia de capítulo), autos (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 88 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1054. 1726, Junho, 19, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] dando conta da prisão 
que o governador Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos fez ao soldado Manuel da Veiga no presídio 
da cidade [da Ribeira Grande] por não comparecer à revista das tropas; da sentença favorável que deu 
considerando-o livre da pena do bando não achar nos autos suas culpas; das dúvidas que pôs o governador 
sobre a sentença dada, não o assinando, mantendo o prisioneiro até resolução superior, pelo que pede que 
ele seja advertido agir com prudência em semelhantes casos. 
Anexo: certidão, despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 88 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1055. 1726, Setembro, 14, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] queixando-se do 
governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, seu procedimento contra a boa politica e harmonia 
no governo das ilhas, intrometendo-se e disputando matérias da sua jurisdição em conluio com o Bispo [frei 
José de Santa Maria de Jesus], e desautorizando-o em matéria de sua alçada como foi o caso da notificação 
que fez ao Bispo para o inventário dos bens do falecido governador, António Vieira, e na causa do seu irmão 
Miguel Caetano Bravo de Barros, privando-o do posto de coronel [de um dos regimentos da guarnição da 
cidade da Ribeira Grande]. 
Anexo: certidão, certidões (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 91 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1056. 1726, Setembro, 19, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] respondendo à 
resolução de 17 de Outubro, sobre recomendar ao Bispo [frei José de Santa Maria de Jesus] de se abstiver 
passar e publicar Pastorais cuja deliberação era sentenciar todos aqueles que deixavam fugir os seus 
escravos à pena de pagamento de uma quantia ou entregá-los ao Juízo Eclesiástico para os açoutar em 
praça pública, pois não só ofendem a jurisdição real mas também prejudicam os moradores. 
Obs.: ver doc. 13, anexo: requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 92 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1057. 1726, Outubro, 14, Lisboa 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre ao desembargador Belchior do 
Rego de Andrade, remetendo as petições do guarda-mor da Alfandega, Agostinho Rebelo e Dona Domingas 
da Veiga contra o ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho, para juntar ao processo de devassa que este tirou 
aos oficiais da Alfandega, culpando Agostinho Rebelo, pelos descaminhos que nela houve, mais a carta do 
governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, avisando sobre a censura feita aquele oficial, dos 
procedimentos do ouvidor-geral e sua relação com Martinho Tavares da Fonseca.  
Anexo: despacho, cartas, auto (traslado), ordem, requerimentos, requerimento (traslado), certidões, relação 
(cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 89, 99 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1058. [ant. 1726, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de Dona Maria José, viúva do antigo governador de Cabo Verde, António Vieira, ao rei [D. 
João V] solicitando mandar anexar justificações e mais papéis, à queixa que fez da morte de seu marido. 
Obs.: doscs. cosidos, anexo: certidão, requerimentos 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 94 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1059. [ant. 1726, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do vigário da igreja do Apóstolo São Tiago, padre António Serrão de Bulhões, provido 
naquela freguesia [Santiago], no ano de 1712 pelo Bispo [frei Francisco de Santo Agostinho], ao rei [D. João 
V] solicitando ordem para ser pago de sua côngrua sem embargo de não estar confirmado nele. 
Anexo: certidões  
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 95 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
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1060. [ant. 1726, Novembro, 7] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos, ao rei [D. João V] 
solicitando que os ex-ouvidores Serafim Teixeira e António de Barros Bezerra fossem interpelados  sobre se 
ele ou os seus oficiais levaram salário das suas residências e à vista dos seus direitos e da falsa justificação 
do escrivão Sebastião Pereira [da Silva], mandar proceder contra ele e contra o meirinho [Manuel Rodrigues], 
pela má execução da ordem e que outrossim o juiz Ordinário faça aquele escrivão pagar, à sua custa, a ele 
ou ao seu procurador, a quantia tomada. 
Obs.: ver docs. 1 e 85. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 97 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1061. [ant. 1726, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, Manuel Carneiro Ramos, ao rei [D. João V] 
pedindo certidão que conste da sua prisão ordenada pelo ex-governador, António Vieira. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 98 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1062. [ant. 1726, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO do cónego da sé de Santiago, pedre Manuel Barbosa Aranha, ao rei [D. João V] solicitando 
alvará de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 100 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1063. [ant. 1726, Dezembro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria do terço da guarnição da ilha de Santiago, Francisco Manuel da 
Nóbrega Severim e Vasconcelos, provido pelo governador Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, na 
vaga deixada pela promoção a ajudante de tenente general de Teodósio Pinto, ao rei [D. João V] solicitando 
confirmação de carta patente do referido posto. 
Anexo: carta patente, carta patente (1ªvia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 93, 101 
AHU_CU_024, Cx. 11, D. . 
 

 

1064. [ant. 1727, Janeiro, 6] 
REQUERIMENTO de Mateus Dutra ao rei [D. João V] solicitando ordenar que o governador de Cabo Verde, 
[Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos], o ouvidor-geral, [Sebastião Bravo Botelho] e o capitão-mor da 
praça de Cacheu [Pedro de Barros] façam despacho nos seus portos, o mais rápido possível, à galera 
inglesa, Anjo São Rafael, cujo mestre era o português Manuel Rodrigues Campos, fretada para fazer viagem 
entre Santiago e Cacheu em direitura ao Reino, pelo prejuízo que poderia resultar da sua demora. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 7 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1065. 1727, Fevereiro, 11, Vila da Praia 
CARTA dos oficiais da câmara da vila da Praia, ao rei [D. João V] acerca da recondução do ouvidor-geral 
Sebastião Bravo Botelho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 10 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1066. 1727, Fevereiro, 12, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] dando 
conta do seu padecimento e solicitando pólvora, carretas e peças de artilharia para defesa. 
Anexo: certidão (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1067. 1727, Fevereiro, 14, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] sobre 
a provisão de 20 de Setembro de 1726, que o ordena não se intrometer na soltura dos presos que as rondas 
da justiça à noite prendem, procedendo apenas nos casos que digam respeito à sua jurisdição, e ainda assim 
nos casos que não requerem pedido do ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, e mais justiças, para serem 
soltos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1068. 1727, Fevereiro, 18, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande ao rei [D. João V] sobre o pedido da recondução do 
ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho com mercê de desembargador da Relação do Porto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1069. 1727, Fevereiro, 18, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande ao rei [D. João V] solicitando deferimento do requerimento 
do capitão João Martins, do promotor da Justiça Eclesiástica, Sebastião da Silva Carvalho, e mais pessoas da 
nobreza e povo, que pedia ordenar a este Conselho não aceitasse capítulos daquela ilha, [Santiago], sem 
serem reconhecidos letra e sinal dos capitulantes por todos os tabeliães da cidade, por terem notícia do furto 
e uso dos seus nomes nos capítulos se enviam ao Reino contra ministros assistentes nas ilhas de Cabo 
Verde. 
Anexo: parecer 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1070. [ant. 1727, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza de São Filipe, Pedro Cardoso do Amaral, provido pelo senado 
da câmara da Ribeira Grande, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1071. 1727, Março, 8, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando o provedor da Fazenda Real e ouvidor-geral de Cabo 
Verde, [Sebastião Bravo] declare a forma como é administrada a ilha de São Nicolau, e de quem depende a 
administração da justiça e das dízimas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1072. 1727, Abril, 7, Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real do Reino de Angola, Francisco Pereira, ao rei [D. João V] sobre as 
dúvidas que tem em relação à nomeação e tomada de posse dos cónegos e mais dignidades daquela sé, 
antecipando o pagamento de suas côngruas sem apresentarem alvará de mantimento; e também dos 
governadores poderem passar carta de apresentação dos providos à Provedoria, pela simples nomeação do 
Bispo, com a qual tomavam posse dos benefícios, pois considerava ser, estes procedimentos, contrários ao 
regimento e ordens reais. 
Anexo: despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30, cx. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1073. 1727, Maio, 5, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] dando 
conta da doença que o afligia; pedindo sucessor e que se mandasse tirar sua residência, desde que não 
fosse pelo actual ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho. 
Anexo: certidão, carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 15, 14. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1074. 1727, Maio, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, 
Sebastião Bravo Botelho, datada de 16 de Fevereiro, dando conta das grandes vexações e roubos manifestos 
que continua praticando naquelas ilhas, o vigário geral daquele Bispado, António Henriques Leitão, 
usurpando a jurisdição real sem embargo da advertência que lhe tinha sido feita através do Bispo, frei [José 
de Santa Maria de Jesus]; e sobre carta do vigário geral, de 22 de Fevereiro, queixando-se também do 
referido ouvidor-geral. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 223v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1075. 1727, Maio, 20, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] dando 
conta das diligências que tomou para a reparação das muralhas da fortaleza Real da cidade da Ribeira 
Grande, dos carretos de artilharia, do presídio, da cadeia da cidade, do forte de Santo António e de alguns 
soldados que fez preso, remetendo-os para Cacheu; e pedindo para se remeter, para a defesa da ilha 
[Santiago], artilharia e peças, carretos e pólvoras, estas, gastas na sua maior parte por salvas que se davam 
na entrada e saída dos navios que chegavam ao porto da vila da Praia, a tomar água, refrescos e ou 
derrotados.  
Anexo: despacho, carta, certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1076. 1727, Maio, 23, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] sobre 
a ordem dada pela provisão régia de 10 de Novembro de 1726, que o mandava prender o sargento-mor e 
guarda-mor da Alfandega Real, Agostinho Rebelo, achado culpado na devassa que tirou o ouvidor-geral 
Sebastião Bravo Botelho dos oficiais da Alfandega da ilha de Santiago pelos descaminhos dos direitos da 
Fazenda Real; da advertência feita de não acoutar em sua casa delinquentes, como fez com o sargento-mor, 
antes apoiando os ministros e oficiais da justiça; e sobre a decisão real de, na sua residência, inquirir do seu 
sucessor, [António Viera] sobre a queixa que este faz contra o ouvidor-geral; sobre se devassar os crimes em 
que é arguido [o capitão] Martinho Tavares, das queixas que contra ele fazem o sargento-mor Agostinho 
Rebelo e Domingas da Veiga, e que se inquira também as queixas que estes fazem contra o ouvidor-geral, 
Sebastião Bravo Botelho. 
Anexo: carta, certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 27 e cx. 11, doc. 96 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1077. 1727, Maio, 28, Ribeira Grande 
CARTA dos vigários da ilha de Santiago ao rei [D. João V] pedindo a recondução do ouvidor-geral de cabo 
Verde, Sebastião Bravo Botelho 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 6 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1078. 1727, Maio, 30, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] sobre 
a advertência que lhe fez o [capitão] e sargento-mor da ilha do Fogo, Aleixo Pinheiro, sobre o estado da 
muralha da vila de São Filipe, parcialmente destruída pela inundação das águas do mar; e pedindo que se 
remetam cal, pranchões ou traves para carretos de artilharia e pólvora para aquela ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 19 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1079. [ant. 1727, Maio, 30] 
REQUERIMENTO do capitão-mor nomeado para Cacheu ao rei [D. João V] solicitando, em virtude do 
naufrágio que sofreu na ilha do Fogo, no regresso da ilha de Santo Antão a caminho daquela povoação, ajuda 
de custo por ter perdido a sua matalotagem e cabedal, como consta da informação do governador, Francisco 
Manuel da Nóbrega e Vasconcelos. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 21 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 
 

 

1080. 1727, Maio, 30,  
lista de cartas para o Conselho- não coincide: ver depois 
 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 22 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1081. 1727, Junho, 7, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] dando 
conta do senado da câmara da Ribeira Grande, conjurado com o ouvidor e provedor da Fazenda, Sebastião 
Bravo Botelho, ter nomeado como almoxarife da cidade e Alfandega, Teodósio Pinto, sujeito inábil e afilhado 
daquele ouvidor, contrariando a ordem da provisão de 10 de Junho de 1723, segundo a qual a câmara era 
obrigada a nomear três pessoas para feitores, assim para Cabo Verde como das mais partes subordinadas 
àquele governo, cabendo ao governador eleger e passar provimento a um, que lhe parecia mais capaz para o 
exercício do cargo; informando das razões de ter rejeitado a nomeação de Teodósio Pinto, e sobre a 
conveniência de ter deixado provido como feitor da Fazenda de Cacheu, o capitão-mor, João Tavares, e ter 
dado provimento ao da vila da Praia, conforme solicitado na provisão de 23 de Julho de 1726. 
Anexo: parecer, cartas 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 27, 20 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1082. 1727, Junho, 14, Ribeira Grande 
OFÍCIO dos eclesiásticos da ilha de Santiago ao senado da câmara da cidade da Ribeira Grande solicitando 
informar ao rei sobre o bom procedimento do ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, com vista à sua 
recondução naquele cargo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 5 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1083. 1727, Junho, 15, Ribeira Grande 
ABAIXO-ASSINADO dos eclesiásticos, senhores, nobres e povo da Ribeira Grande ao senado da câmara 
daquela cidade, pedindo escrever ao Rei, para tirar da ocupação de vigário e também provisor, o padre 
António Henriques Leitão, e expulsá-lo de Cabo Verde e do Reino, pelos seus maus procedimentos, com a 
anuência do Bispo [frei José de Santa Maria de Jesus], roubando, excomungando pessoas, usurpando a 
jurisdição real e perturbando aquela Republica e conquista; e nem se permitisse, pelas mesmas razões, a 
entrada na ilha, do irmão, o vigário Manuel Leitão Manuel, que o tinha precedido naquele cargo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 24 e cx. 13, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1084. 1727, Junho, 15, Vila da Praia 
CARTA dos oficiais da câmara da vila da Praia de Santa Maria, ao rei [D. João V] acerca do pedido que 
fazem da recondução do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, com mercê de 
desembargador da Relação do Porto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 4 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1085. 1727, Junho, 20, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] queixando-se das 
calúnias que contra ele expõe o governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos; acerca dos seus 
maus procedimentos e descompostura com que a anda na praça pública, o mesmo governador, e nas visitas 
que faz ao Bispo, [frei José de Santa Maria de Jesus], ao vigário geral [António Henriques Leitão], cónegos e 
igreja da Misericórdia; dos excessos que cometeu em relação à não execução do contrato da ilha de Santo 
Antão feito com os ingleses, em Londres, pelo marquês de Gouveia, donatário daquela ilha, impondo-se aos 
seus moradores, mandando equipada militarmente, a galera de José Fernandes Braga, nomeando, contra o 
regimento, oficiais, provendo o coronel Manuel Franco [da Silva] a comandante da armada, capitão-mor de 
mar e guerra, a Pedro Cardoso [de Amaral], tenente de mar e guerra, o capitão Manuel Tavares de [França], 
almoxarife de mar e guerra, a Damião Serrão, prendendo o inglês, representante da Inglaterra em Santo 
Antão; da sua influência na saída para o Reino do pároco da sé da cidade de Ribeira, padre Manuel da 
Cunha; e solicitando mandar-lhe sucessor por estar no fim do seu mandato, ordenando tirar sua residência e 
se ordenasse o sindicante tirasse também, informação sigilosa dos actos administrativos daquele governador.  
Obs.: ver também AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 224-224v, consulta 
de 8 de Maio de 1727. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1086. 1727, Junho, 26, Vila da Praia 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] pedindo para se lhe 
enviar um sucessor dado à sua incompatibilidade com o governador, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos, e o Bispo [frei José de Santa Maria de Jesus], ordenando-o tirar sua residência, com a condição 
daquele governador estar fora da cidade de modo a não induzir as testemunhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1087. 1727, Junho, 28, Ribeira Grande 
ABAIXO-ASSINADO do cabido e eclesiásticos da sé [de Santiago] ao senado da câmara da Ribeira Grande 
acerca do pedido que fazem da recondução do ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho, com um lugar de 
desembargador na Relação do Porto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 3 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1088. 1727, Junho, 30, Ribeira Grande 
ABAIXO-ASSINADO dos cidadãos, nobreza e povo da ilha de Santiago, ao senado da câmara da cidade da 
Ribeira Grande, sobre o pedido da recondução do ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, com mercê de 
desembargador da Relação do Porto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 2 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1089. 1727, Julho, 15, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande ao rei [D. João V] acerca das razões por que pedem a 
recondução do ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho. 
Obs.: mau est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 1 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1090. 1727, Julho, 20, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande ao rei [D. João V] dando conta da descompostura com que 
anda o governador Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos nas partes públicas daquela cidade e sobre 
se lhe ordenar portar-se com a devida decência que a um governador se impõe. 
Obs: ver doc. 27, anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 28 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1091. 1727, Julho, 20, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande ao rei [D. João V] queixando-se dos 
procedimentos do governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos contra o ouvidor-geral 
[Sebastião Bravo Botelho] e solicitando mandar advertir aquele governador se abstenha de semelhantes 
atitudes em nada abonatórias a um ministro e paz dos povos. 
Anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 29 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1092. 1727, Julho, 22, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande ao rei [D. João V] sobre o excesso com que o governador 
de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, acatou a ordem de 13 de Janeiro de 1727, de 
não executar na ilha de Santo Antão, o contrato que o marquês de Gouveia, seu donatário, tinha estabelecido 
em Londres com os ingleses, obrigando ao apetrechamento de guerra e mantimentos, o navio de José 
Fernandes Braga, o embarque militares e oficiais, usurpando a alçada do provedor da Fazenda Real, 
[Sebastião Bravo Botelho], provendo, contrariamente ao regimento, novos oficiais, como fez com o coronel 
Manuel Franco da Silva, nomeando-o comandante, de capitão-de-mar-e-guerra, a Pedro Cardoso de Amaral, 
tenente de mar e guerra, o capitão Manuel Tavares de [França], almoxarife de mar e guerra, a Damião 
Serrão, prendendo o inglês, representante da Inglaterra em Santo Antão, e interrompendo diligências judiciais 
ao embarcar também o escrivão, João de Araújo Pereira para aquela ilha; dando conta das muitas queixas 
contra aquele governador. 
Obs.: ver também AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 224-224v, consulta 
de 8 de Maio de 1727 e doc. 27 de 20 de Junho, anexo: carta (cópia), abaixo-assinado, certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 27  
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1093. 1727, Julho, 22, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral de Cabo Verde, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] dando conta das 
dissensões existentes entre ele, o ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho], e o clérigo da freguesia de São 
Nicolau Tolentino, padre Manuel Ribeiro de Macedo, e lamentando sobre as falsas informações constantes 
nas certidões passadas pelo escrivão do Público, Judicial e Notas da cidade da Ribeira Grande, Teodósio 
Pinto, ao ouvidor-geral e ao clérigo, acerca da tentativa de vender um homem forro, casado, de nome, 
Gonçalo Anes, a título de degredado para um inglês. 
Anexo: certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1094. 1727, Agosto, 3, Santo Antão 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] sobre se lhe mandar 
sucessor por ter terminado o seu triénio e por conta das discórdias que existem entre ele, o governador, 
[Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos] e o vigário geral [António Henriques Leitão]; e dando conta 
que o coronel [da Armada Real] Álvaro Sanches de Brito, que tinha vindo a Santiago no navio, Nossa 
Senhora da Vitória, era a pessoa indicada para obter informações acerca dos acontecimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 31 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1095. [ant. 1727, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de Manuel António Lopes da Costa, homem de negócios, ao rei [D. João V] solicitando 
alvará de licença e privilégio, por tempo de 20 anos, para curtir couros em sola de atanado e bezerras, no 
Reino e conquistas, com proibição que nenhuma pessoa o possa fazer, sem licença do suplicante e de seus 
procuradores, sob pena de serem apreendidos todos os couros que curtirem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 32 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1096. 1727, Agosto, 11, Lisboa (ver novamente) 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre cartas do protonotário apostólico na ilha 
de [Santiago] e [pároco da freguesia de São Nicolau Tolentino], Manuel Ribeiro de Macedo e dos oficiais da 
câmara queixando-se dos maus procedimentos do vigário geral António Henriques de Macedo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.225-225v,   
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 33 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1097. [ant. 1727, Agosto, 26] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das ilhas de Cabo Verde e antigo guarda-mor da Alfandega, Agostinho 
Rebelo, preso no baluarte São Veríssimo, por conta da devassa tirada pelo ouvidor-geral, Sebastião Bravo 
Botelho, aos oficiais daquela instituição, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que seja solto com base 
nas informações em sua defesa e inocência, que apresenta, do governador, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos, do Bispo [frei José de Santa Maria de Jesus] e mais cónegos e pessoas principais da ilha da 
[Santiago]. 
Anexo: cartas, requerimento, certidões, auto de prisão (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 34 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1098. 1727, Setembro, 16, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino] André Lopes do Lavre ao [secretário do Desembargo do 
Paço] Gaspar Galvão de Castelo Branco para se consultar o lugar de ouvidor-geral para as ilhas de Cabo 
Verde, visto o actual, Sebastião Bravo Botelho, estar a pedir a sua sucessão por discórdias e contendas que 
tem havido entre ele e o governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 35 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1099. 1727, Setembro, 17, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] 
satisfazendo a ordem de 7 de Setembro de 1726, que o manda prover os postos que vagarem nos 
regimentos das ordenações da ilha de [Santiago], pessoas que achar mais capazes, prendendo aqueles que 
se recusarem a servi-los e remetendo, todos os anos, lista de todos os postos que existem naqueles 
regimentos e oficiais, soldados e gente de guerra que compõem cada companhia; queixando-se dos 
procedimentos do ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho] e pedindo mandar para ele ou ao ouvidor um 
sucessor. 
Anexo: relações 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 36 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1100. [ant. 1727, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do provisor e vigário geral do Bispado de Cabo Verde, António Henriques Leitão, ao Bispo 
[frei José de Santa Maria de Jesus], solicitando deferimento ao pedido que fez sobre se lhe nomear um juiz 
que sirva de promotor e inquiridor na justificação e testemunhos, a bem de sua justiça e defesa, na causa que 
o opõe ao vigário [da freguesia] de São Nicolau Tolentino, padre Manuel Ribeiro de Macedo, bem como de 
um escrivão. 
Obs.: docs. cosidos, anexo: artigos deduzidos 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 37 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1101. 1727, Setembro, 24, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da Ribeira Grande, ilha de Santiago, ao rei [D. João V] dando conta dos maus 
procedimentos do vigário geral [do Bispado de Cabo Verde], padre António Henriques Leitão, de que há 
queixas; sobre as insolências e dissenso que tem mantido com o vigário [da freguesia] de São Nicolau 
Tolentino, padre Manuel Ribeiro de Macedo, excomungando-o, prendendo-o, tendo-o condenado à pena 
pecuniária e privado da sua igreja, bem como da sua actuação contra os padres Filipe da Costa Veiga, 
Cosmo Correia, sem embargo das admoestações que lhe têm sido feitas; solicitando que se lhe tire 
informação, que seja expulso da ilha e que se não lhe aceite a justificação que tirou dos seus procedimentos, 
feita em conluio com o Bispo, [frei José de Santa Maria de Jesus] e os cónegos Manuel Barbosa e Francisco 
Valadas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 38 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1102. 1727, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre cartas de Sebastião de Zuniga, no governo da 
ilha de Santo Antão, e do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, em diligência naquela ilha, 
a respeito do regimento que lhe é necessário para governar os seus moradores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.227-227v, anexo: cartas 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 39 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1103. 1727, Setembro, 24, Lisboa 
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO (traslado) sobre um requerimento apresentado pelo capitão-mor da Fortaleza Real 
de São Filipe, da cidade da Ribeira Grande, Miguel Caetano Bravo de Barros, no juiz Ordinário mais velho, 
sargento-mor, António Rodrigues de Almeida, acerca da prisão que lhe mandou fazer o governador, 
Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, a 2 de Fevereiro, a bordo de um navio que ia para a cidade de 
Lisboa, em companhia do capitão-mor e meirinho e guarda-mor da Alfandega, Sebastião Pereira da Silva, e 
pedindo que sejam tirados testemunhos do padre guardião, frei António de Basto, e dos padres pregadores, 
frei António de Coimbra e frei António de Ourém.  
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 39-A 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1104. [ant. 1727, Setembro, 25] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza Real de São Filipe, da cidade da Ribeira Grande, Miguel 
Caetano Bravo de Barros, solicitando ao juiz Ordinário que um escrivão lhe passe os treslados das certidões 
que tem do coronel da Armada Real e comandante da fragata de guerra Nossa Senhora da Vitória, [coronel 
da Armada Real], Álvaro Sanches de Brito, e do governador de Santo Antão, Sebastião de Mendonça Zuniga. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 40 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1105. [ant. 1727, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza Real de São Filipe, da cidade da Ribeira Grande, Miguel 
Caetano Bravo de Barros, solicitando ao juiz Ordinário que mande o escrivão e tabelião João de Araújo 
Pereira, dar-lhe o treslado da reclamação judicial de um auto de resistência que o governador, Francisco 
Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, instruiu contra ele e considerado improcedente pelo escrivão, Jorge 
Machado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 41 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1106. 1727, Setembro, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] 
informando sobre os almoxarifes e feitores da Fazenda Real da cidade da Ribeira Grande e vila da Praia não 
terem cumprido, por influência do ouvidor-geral e provedor, [Sebastião Bravo Botelho], a ordem que deu, com 
base no regimento, de apresentarem relação das pólvoras que gastam, de modo a fazer sua solicitação; e de 
ter enviado relação referente ao estado das artilharias. 
Anexo: regimento (cópia de capítulo) 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 42 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1107. [post. Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do ajudante tenente e escrivão de Judicial e Notas, Teodósio Pinto, morador na cidade da 
Ribeira Grande, ao rei [D. João V] solicitando, em virtude do auto de justificação que apresenta, não 
considerar as queixas que contra ele fizer o governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos, mas antes ordenar-lhe a anulação da sua despromoção no lugar de ajudante tenente e que se 
abstivesse de descompô-lo bem como aos demais homens daquela República. 
Obs.: docs. cosidos, anexo: auto de justificação (traslado), certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 43 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1108. 1727, Setembro, 29, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] sobre se declarar se 
podia ter em conta dos almoxarifes, o dispêndio das pólvoras nas salvas que dão aos governadores e, se a 
estes, era permitido dar-lhes salvas nas suas entradas e saídas da cidade da Ribeira Grande e vila da Praia 
sem ser em serviço oficial; informando sobre a falta desta munição para defesa da ilha, socorro às 
embarcações, como aconteceu com a fragata Nossa Senhora da Vitória, sendo testemunha o seu 
comandante, o coronel da [Armada Real], Álvaro Sanches de Brito, e para salvas correspondentes que dever-
se-iam dar aos navios que aportam no porto da vila da Praia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 44 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1109. 1727, Setembro, 29, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] sobre se definir se o 
provimento de pessoas para a serventia dos ofícios judiciais podia ser feito pelos governadores sem 
atenderem às informações prévias dos ouvidores sobre a capacidade e requisitos necessários que deveria ter 
o provido, como também se os ofícios públicos podiam ser preenchidos pelos militares, pondo termo às 
dúvidas acerca da nomeação que o governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, fez a 
Domingos Lopes como escrivão da Correição da ilha de Santiago, substituindo o escrivão Pascoal Álvares de 
Araújo, e eleição de militares para exercerem aqueles ofícios. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 45 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1110. 1727, Outubro, 1, [Ribeira Grande] 
CARTA do Bispo de Cabo Verde [frei, José de Santa Maria de Jesus], ao rei [D. João V] solicitando ordenar 
aos capitães-mores de Cacheu, que não deixem embarcar nenhum clérigo, ainda que seja visitador, salvo 
quando apresentassem licença do prelado para o efeito, senão para a ilha de [Santiago], em virtude de se 
arredarem alguns da Guiné indo para o Brasil e depois para o Reino, o que tem prejudicado aquele Bispado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 46 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1111. 1727, Outubro, 2,Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] dando conta que tomou 
posse, em nome da coroa, da ilha de Santo Antão, ao [seu donatário], o marquês de Gouveia, com todas as 
suas pertenças assim como os que digam respeito à Fazenda Real, do qual remete auto e relação do que 
nela achou, como fábrica de sais, móveis e semoventes cuja administração entregou ao seu governador, 
Sebastião Mendonça de Zuniga; e informando dos culpados da devassa que tirou, por ordem régia, do qual 
resultaram cinco presos naquela ilha, deixando ordem para diligenciar na prisão dos outros que se 
encontravam fora dela. 
Anexo: instrumento de posse, relação (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 47 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1112. 1727, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre as cópias dos papéis que remete o comandante 
da fragata de guerra, Nossa Senhora da Vitória, o coronel da [Armada Real], Álvaro Sanches de Brito, 
mandado à ilha de Santo Antão para diligenciar no seu retorno ao domínio da coroa, cuja donataria pertencia 
ao marquês de Gouveia, sobre nomeação que fez de Sebastião de Mendonça Zuniga, para seu governador, 
bem como do regimento que lhe deixou. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.227v-228, anexo: regimento 
(cópia), carta de nomeação (cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 48 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1113. 1727, Outubro, 5, [Ribeira Grande] 
CARTA do [vigário geral do Bispado de Cabo Verde, António Henriques Leitão], ao rei [D. João V] dando 
conta da pressão que o ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho] tem feito para a sua recondução; sobre se 
lhe determinar como proceder na acusação de mancebia, na qual achou culpados o referido ouvidor e seu 
irmão, Miguel Caetano [Bravo de Barros],na visita que fez à cidade da [Ribeira Grande]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 49 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1114. 1727, Outubro, 7, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos ao rei [D. João V] sobre 
se lhe declarar como proceder em relação ao veto do capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo, ao feitor da 
Fazenda Real daquela povoação, o sargento-mor, João Tavares, nomeado pela câmara da cidade da Ribeira 
Grande na vaga deixada pelo feitor Manuel da Costa Coelho, e a forma como se há-de fazer aquele 
provimento por os oficiais daquela câmara não darem cumprimento à ordem do governador  de nomear 3 
pessoas capazes para se eleger o mais idóneo de entre eles. 
Anexo: ofício (cópia), certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 50 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1115. 1727, Outubro, 7, [Ribeira Grande] 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus, ao rei [D. João V] remetendo o resumo 
da relação possível que pôde fazer da população que compõe aquele Bispado, compreendendo a ilha de 
Santiago, suas freguesias, como das demais ilhas e terra firme da Guiné. 
Obs.: ver cx. 14, doc. …., anexo: lista  
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 51 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1116. 1727, Outubro, 13, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] queixando-se dos maus 
procedimentos e intromissão do governador Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos na sua jurisdição, 
conforme mostram a ordem dada pela portaria e traslado de protesto que ordenou ao capitão-mor da vila da 
Praia, Manuel Dias da Moura, exarar na questão de propriedade de uma lancha que envolveu Pedro Cardoso 
de Amaral e um capitão inglês, cuja averiguação e deferimento estavam sob a sua alçada.  
Anexo: presto (traslado), portaria 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 52 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1117. 1727, Outubro, 16, [Lisboa] 
AVISO do [vedor da Fazenda], marquês de Alegrete [Fernando Teles da Silva], ao conselheiro do Conselho 
[Ultramarino], António Rodrigues da Costa, sobre se deferir o requerimento de José dos Santos Vieira, filho 
antigo governador de Cabo Verde, António Vieira. 
Anexo: requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 53 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1118. 1727, Outubro, 16, Ribeira Grande 
CARTA do vigário da [freguesia] de São Nicolau Tolentino, ilha de Santiago, Manuel Ribeiro de Macedo, ao 
rei [D. João V] queixando-se das insolências e sentenças que contra ele continuam fazendo, o Bispo de Cabo 
Verde, [frei José de Santa Maria de Jesus] e seu vigário geral [António Henriques Leitão], dando-lhe ordens 
de prisão, excomunhão, degredo e privação de ofício com benefício a favor do cónego João Gomes. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 54 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1119. 1727, Outubro, 16, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral do Bispado de Cabo Verde, ao rei [D. João V] dando conta dos acontecimentos que 
resultaram nas acusações que contra ele fizeram o ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho] e o vigário da 
[freguesia] de São Nicolau Tolentino, padre Manuel Ribeiro de Macedo, com certidões passadas pelo antigo 
guarda-mor, o escrivão do [Público, Judicial e Notas da cidade da Ribeira Grande], Teodósio Pinto, acerca de 
ter vendido um Gonçalo Anes, da freguesia de Santa Catarina, a título de degredado, a um inglês que ia para 
a Costa da Guiné, em troca de barris de aguardente e panos; e sobre se lhe ordenar remeter um abaixo-
assinado em sua abonação. 
Obs.: à carta, o Conselho Ultramarino manda anexar processo enviado pelo ouvidor Sebastião Bravo Botelho, 
ver também doc. 30, anexo: requerimentos, certidões, certidões (traslado), cartas, certidões de escritura de 
contrato (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc.55  
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1120. 1727, Outubro, 16, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral do Bispado de Cabo Verde, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] solicitando 
deferimento ao pedido de pagamento dos seus ordenados devidos como mestre da cadeira de moral. 
Anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 56 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1121. 1727, Outubro, 17, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral do Bispado de Cabo Verde, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] dando conta 
das dissensões que ainda continuam entre ele o vigário da [freguesia] de São Nicolau Tolentino, Manuel 
Ribeiro de Macedo e o ouvidor-geral, [Sebastião Bravo Botelho], dos seus procedimentos em relação ao 
prelado e sua jurisdição e sobre se averiguar a verdade dos factos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 58 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1122. 1727, Outubro, 17, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral do Bispado de Cabo Verde, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] dando conta 
da dificuldade que a justiça eclesiástica tem em proceder contra os militares achados culpados durante as 
visitações, uma vez que estavam sujeitos a uma Auditoria de Guerra, representada pelo ouvidor-geral; e 
informando como procedeu no caso do coronel João de Sousa de Barros, acusado de vários crimes de 
visitações assim como por andar amancebado com uma escrava e praticar usura. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 59 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1123. 1727, Outubro, 17, Ribeira Grande 
CARTA do vigário geral do Bispado de Cabo Verde, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] sobre o 
estado da administração secular e eclesiástica da ilha; das sublevações e perturbações por que tem passado 
a administração do governador, [Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos], encabeçadas pelo ouvidor-
geral, [Sebastião Bravo Botelho] a respeito da despromoção do irmão do posto de capitão-mor da Fortaleza 
de São Filipe, Miguel Caetano Bravo [de Barros], seu tio Sebastião Pereira da Silva, acontecendo o mesmo 
com a administração eclesiástica confrontada com levantamentos e desobediências de padres contra o 
prelado e seu vigário, levados a cabo pelo pároco, padre Cosme Correia, o capelão da sé, padre Filipe da 
Costa Veiga e o vigário da [freguesia] de São Nicolau Tolentino, padre Manuel Ribeiro de Macedo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 60 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1124. 1727, Outubro, 21, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus, ao rei [D. João V],sobre a dúvida que 
tem da informação veiculada pelo ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho] contra o vigário da vara de 
Cacheu, Diogo Monteiro Correia, acerca de ter vendido peças de escravos ao capitão do bergantim inglês, 
Princesa, de nome, George Roberto; e pedindo se averiguar sobre esta matéria com o capitão-mor daquela 
povoação, [João Perestrelo], e que sendo culpado, se castigasse aquele vigário. 
Obs.: O Conselho manda juntar a informação do ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho sobre este caso, 
anexo: carta, certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 61 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1125. 1727, Outubro, 21, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus, ao rei [D. João V] dando conta por que é 
que se absteve de visitar a ermida da Fortaleza de São Filipe da cidade da Ribeira Grande. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 62 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1126. [ant. 1727, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de Dona Maria José, viúva do antigo governador de Cabo Verde, António Vieira, ao rei [D. 
João V] solicitando mandar informar e devassar da morte do seu marido, da tentativa de morte e desterro 
para a Guiné, do seu filho, o capitão-mor, José dos Santos Vieira, e mandar prender e castigar o coronel João 
Pereira de Carvalho, e seu cunhado, Pedro Cardoso de Amaral, cúmplices naqueles acontecimentos, como 
também ao ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, pelas insolências e maus procedimentos que teve 
naquela causa. 
Obs.: docs cosidos, anexo: relação 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 63 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1127. 1727, Outubro, 27, [Ribeira Grande] 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus, ao rei [D. João V] acerca da instituição 
do Juízo da Coroa na ilha e das suas consequências para a jurisdição eclesiástica e governo do Bispado; 
sobre se tomar providências necessárias para a equidade entre as duas instituições na sentença dos 
recursos que se interpõem do Bispo ou ministros eclesiásticos. 
Anexo: certidão, ofício 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 64 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1128. [ant. 1727, Novembro, 1] 
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real, nomeado para Cacheu, Pascoal Alves de Araújo, ao rei [D. 
João V] solicitando outra provisão para a serventia do ofício, por perder todos os seus pertences no naufrágio 
na ilha do Fogo da embarcação, de que era mestre José Fernandes Braga, que o levava a ele e o capitão-
mor [João Perestrelo], para aquela povoação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 65 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1129. 1727, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre vários particulares referentes à ilha de Santo 
Antão, acerca dos quais é necessário ordenar providências como despachos exarados para Sebastião de 
Mendonça Zuniga, no governo da ilha, e mais disposições que deve observar sobre a ilha de São Nicolau e 
ilha de São Vicente; sobre se anular a cláusula que permite o marques de Gouveia, donatário da ilha de 
Santo Antão, a extorsão dos bens dos herdeiros por morte dos seus pais, moradores daquela ilha, privilégio 
que não era extensivo aos outros donatários. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 66 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
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1130. [ant. 1727, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a ilha de Santiago, que vagou por falecimento do padre Tomé de 
Oliveira de Sá, padre Francisco Valadas ao rei [D. João V] pedindo provisão de mantimento para poder cobrar 
o que for devido na referida conezia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 67 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1131. 1727, Novembro, 28 ver *** 
ESCRITO do [] Fernando de----  ao [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes Lavre a propósito da 
nomeação de dois oficiais de artilharia as conquistas, o facto de não ter respondido aquela solicitação e a 
inibição que teve em expor ao [conselheiro do Conselho] João Pedro de Lemos, da não existência de 
consignações para pagar os providos naqueles ofícios. 
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 68 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1132. CARTA de Luís António de Araújo ao rei [D. João V] informando não ter aceitado, como procurador de  
AHU-Cabo Verde, cx. 12, doc. 69 
AHU_CU_024, Cx. 12, D. . 
 

 

1133. [ant. 1728, Janeiro, 22] 
REQUERIMENTO de Damião Serrão, morador na ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. João V] 
solicitando tomar-se conhecimento e informação dos procedimentos do capitão-mor [da Fortaleza de São 
Filipe], Miguel Caetano [de Barros], Bravo visando dar-lhe castigo exemplar por, qual um régulo e por ser 
irmão do ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, vir causando desassossego, atemorizando a população da 
cidade de Ribeira Grande, usando armas defesas, matando, roubando, desonrando casas alheias e 
cometendo delitos vários, como fez a um escravo do capitão-mor Gregório Andrade de Vasconcelos, ao 
cónego João Gomes de Oliveira e ao próprio governador [Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos] 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 2 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1134. [ant. 1728, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de Dona Maria José, viúva do antigo governador de Cabo Verde, António Vieira, ao rei [D. 
João V] solicitando ordens para que o actual governador [Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos] lhe 
passe certidão jurídica onde consta os rendimentos havidos naquelas ilhas e na Alfandega desde o tempo em 
que faleceu o seu marido, 1720, podendo remete-la a este Tribunal de modo a ser ressarcida dos seus 
soldos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 3 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1135. [ant. 1728, Março, 18] 
REQUERIMENTO do eclesiástico da igreja matriz de São Filipe da ilha do Fogo, Domingos de Sousa Lobato, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para poder vir ao Reino amparar sua irmã, Maria de Sousa Lobato, 
solteira e assistente em Refóios de Lima [freguesia de Ponte de Lima] e para que o Bispo [frei José de Santa 
Maria de Jesus] não lhe ponha impedimento. 
Anexo: bilhete 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 4 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1136. [ant. 1728, Abril, 19] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] 
solicitando todas as provisões que lhe digam respeito e que foram também passadas ao seu antecessor, 
[Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos] e que na sua patente conste declaração do salário que irá 
receber desde o dia do seu embarque. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 5 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 204 / 389 
 

1137. 1728, Maio, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre carta do governador de Cabo Verde, Francisco 
Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, dando conta da desordem em que se acha seu governo decorrente dos 
procedimentos do capitão-mor da Fortaleza de São Filipe da cidade da Ribeira Grande, Miguel Caetano 
Bravo de Barros, induzido pelo irmão, o ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho, e motivado pela sua 
despromoção por se ter ausentado para a ilha de Santo Antão; sobre a carta dos oficiais da câmara da 
Ribeira Grande, de 8 de Outubro de 1727, justificando porque promoveram, de novo, o capitão-mor, Miguel 
Caetano Bravo de Barros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 228v-229v, anexo: cartas 
(cópia), carta, certidão, petição (traslado)  
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 6 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1138. 1728, Maio, 13, Lisboa 
MANDADO do desembargador e corregedor do Crime da Coroa e Casa, José Vaz de Carvalho, aos escrivães 
para informar sobre os papéis e as culpas que tiverem do capitão de infantaria no Rio de Janeiro, cavaleiro 
fidalgo da Casa Real e professo da Ordem de Cristo, Luís Peixoto da Silva, natural da cidade de [Lisboa] e 
filho de João Peixoto da Silva.    
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 7 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1139. [ant. 1728, Junho, 2] 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande ao rei [D. João V] acerca da recondução do 
ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, com mercê de desembargador da Relação do Porto. 
Obs.: doc. incompleto, ver cx. 11, docs. 82 e 27 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 9 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1140. [ant. 1728, Junho, 7] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Cabo Verde Sebastião Bravo Botelho ao rei [D. João V] solicitando 
ordens para que o ministro que vai sucedê-lo, tirar sua residência.   
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 11 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1141. 1728, Julho, 30, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para o provedor da Fazenda Real de Cabo Verde [José da Costa 
Ribeiro] informando que se fará o pagamento dos dinheiros devidos ao [vigário geral], padre António 
Henriques Leitão, como mestre de moral, na cidade de Lisboa, ordenando-o pôr as verbas necessárias para 
que conste deste pagamento, ficando com a arrecadação, do qual mandará certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 12 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1142. 1728, Agosto, 30, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do antigo governador interino e 
coronel de ordenança, João Pereira de Carvalho, solicitando, pelos serviços prestados, hábito da [Ordem] de 
Cristo com tença efectiva. 
Obs.: mau est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 13 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
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1143. [ant. 1728, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO de Filipa Tavares, moradora na ilha de Santiago e viúva do antigo alcaide geral, André 
Correia, ao rei [D. João V] solicitando medidas punitivas ao clérigo do hábito de São Pedro, padre Manuel 
Ribeiro de Macedo, pelos vários delitos cometidos, entre os quais, o ter assassinato seu marido, na fazenda 
da Zamboa; que seja ressarcida pelo dano causado; e que se nomeie um novo ministro para a execução da 
devassa iniciada pelo capitão e juiz Ordinário da vila da Praia de Santa Maria, Luís Tavares Vilhano, 
suspensa pelo ouvidor-geral, [Sebastião Bravo Botelho].  
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 14 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1144. [ant. 1728, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO de Clara Vaz de França, viúva de José Alvares de Araújo, moradora em Cacheu, ao rei [D. 
João V] solicitando ordens, em duas vias, para o ouvidor de Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, lhe 
levantar o sequestro que mandara fazer de seus bens. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 17 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1145. [ant. 1728, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para o ministro que se nomear, tirar sua residência. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 17-A 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1146. [ant. 1728, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do provincial da Província de Soledade, frei Paulo da Guarda, ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para que o ouvidor de [Cabo Verde], [Sebastião Bravo Botelho], o governador [Francisco Manuel da 
Nóbrega e Vasconcelos] e o capitão-mor de Cacheu [João Perestrelo], dêem adjutório e favor ao comissário 
provincial e visitador dos religiosos das missões de Cabo Verde e Guiné, padre António de Manteigas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 19 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1147. [ant. 1728, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das ilhas de Cabo Verde e guarda-mor da Alfandega, Agostinho Rebelo, 
preso por ordem deste Tribunal, ao rei [D. João V] solicitando ser solto, uma vez satisfeita a sentença da pena 
pecuniária ao qual foi condenado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 20 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1148. [ant. 1729, Março, 23] 
REQUERIMENTO do antigo capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Silvestre Cirne da Veiga, ao [rei D. João 
V] solicitando que o ouvidor-geral [José da Costa Ribeiro] lhe tire residência na ilha de Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 22 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1149. 1729, Março, 30, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V ordenando passar patente de capitão-mor das ilhas de Santo Antão, São Nicolau 
e São Vicente, a Sebastião Mendonça e Zuniga, por tempo de três anos, com 240 mil réis de soldo por ano, 
dispensando-o, por um procurador, a apresentar preito e homenagem ao governador de Cabo Verde. 
Anexo: escrito, decreto (cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 21, 23 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
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1150. 1729, Abril, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 29 de Novembro de 1727, passada ao seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos, sobre o envio de dois condestáveis da artilharia, um para a [cidade da Ribeira Grande] e outro 
para a vila da Praia, para ensinar a pratica, por não existir nenhum na ilha de Santiago e por morte do 
condestável que deu salva ao capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 24 e cx. 12, doc. 18 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1151. 1729, Abril, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] dando execução à 
provisão de 3 de Outubro de 1727, que ordena o seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos, prender por 3 meses os oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande que não deram 
cumprimento ao mandado de nomear 3 almoxarifes para a Fazenda Real; e fazer notificação aos novos 
eleitos para seguir o determinado, sendo reincidentes fazê-los presos, remetendo-os para o Reino e registar 
as ordens dadas sobre essa matéria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 25 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1152. 1729, Abril, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 16 de Setembro de 1727, que ordena o seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos, sobre se declarar o que recebem os secretários daquele governo das partes das provisões e 
patentes, não alterando essa concessão enquanto não haver ordem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 26 e cx.12 doc. 17 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1153. 1729, Abril, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] satisfazendo com 
informações sobre a provisão de 16 de Setembro de 1727, passada ao seu ao seu antecessor Francisco 
Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, acerca da sua sucessão e residência. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1154. 1729, Abril, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a provisão de 11 
de Setembro de 1727, aprovando os procedimentos do antigo governador, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos, em relação aos acontecimentos decorridos na vila da Praia com os 3 navios de guerra 
holandeses que aportaram naquele porto em escala para a Índia Oriental, para comprarem géneros e mais 
refrescos para sua viagem. 
Anexo: carta, certidão (traslado),  
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 e cx. 12 doc. 26 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1155. 1729, Abril, 12, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a provisão de 11 
de Setembro de 1727, que ordena o seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, notificar o 
tenente Teodósio Pinto, para não servir o ofício de escrivão da Correição, no qual foi nomeado pelo ouvidor-
geral, Sebastião Bravo Botelho; que insistindo este, em mantê-lo naquela serventia, prendesse Teodósio 
Pinto, por desobediência, remetendo-o para Cacheu uma vez que, pelo regimento, só ao governador cabe 
aquele provimento. [Na vacatura do ofício de escrivão da Correição da cidade da Ribeira Grande, foi 
publicado edital no qual concorreram outros opositores: os capitães Luís Tavares, Domingos Lopes de 
Andrade e Jorge Machado Cardoso]. 
Anexo: provisão (traslado), certidões (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 e cx. 12 doc. 25 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
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1156. 1729, Abril, 20, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] dando conta da sua 
chegada na cidade da Ribeira Grande a 23 de Dezembro de 1728; acerca do estado em achou a terra e 
sobre o ocorrido com a morte do ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho], tio [Sebastião Pereira da Silva] e 
irmão [Miguel Caetano Bravo de Barros]; dos acontecimentos que tiveram lugar quando o governador 
[Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos] o mandara prender; acerca do despovoamento da cidade pela 
sucessão dos governos, distúrbios e vexações existente entre governadores e ouvidores; e sobre a situação e 
organização do corpo militar, formado na sua maioria por pretos, do estado dos baluartes e das fortificações 
sem munições nem artilharias e o que vinha procedendo para renovação necessária. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1157. 1729, Abril, 25, Ribeira Grande 
TERMO de audiência (traslado) passado pelo escrivão da camara do Judicial e Notas, Domingos Soares da 
Cunha, por mandado do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, sobre o inquérito 
promovido pelo capitão-mor e provedor da Fazenda Real de Cacheu, João Perestrelo, ao vigário daquela 
vara, Diogo Correia Monteiro, acerca da venda de armas, pólvora e furto da cera, pertencentes àquela 
instituição, feitos pelo feitor da Fazenda, João Tavares, dos quais se fez vistoria na Alfandega. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 15 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1158. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a provisão de 4 
de Setembro de 1728, que manda nomear um novo feitor para Cacheu, e ordenando que a camara 
propusesse 3 pessoas elegíveis.   
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 14 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1159. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a provisão de 13 
de Novembro de 1728, que ordena usar-se de meios competentes para reparar a violência que o Bispo [frei 
José de Santa Maria de Jesus] e seus ministros fizeram e vinham fazendo com o vigário da igreja matriz da 
[freguesia] de São Nicolau Tolentino, ilha de Santiago, padre Manuel Ribeiro de Macedo, apoiando-o com 
juízes seculares e oficiais necessários para as diligências que não quiseram fazer os eclesiásticos. 
Obs.: docs. cosidos, anexo: requerimentos, termo de apelação, inquirição (traslado), certidões, carta de 
excomunhão (traslado), despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 18, 30 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1160. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] satisfazendo a ordem 
dada ao seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, pela provisão de 11 de Setembro de 
1727, sobre recolher as armas do navio que naufragara na ilha do Fogo, de que era capitão José Fernandes 
Braga, e enviá-las para a defesa de Cacheu. 
Anexo: relação 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 28 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1161. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador sindicante e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João 
V] informando acerca da residência que tirou, na ilha de Santiago, conforme ordem de 14 de Janeiro, ao 
capitão-mor da ilha do Fogo, Silvestre Sirne da Veiga, durante o tempo em exerceu aquele cargo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 29 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
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1162. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande  
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a provisão de 4 
de Setembro de 1727, dada ao seu antecessor Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, louvando-o 
sobre as providencias que tem tomado em relação à ilha de [Santiago]; sobre recomendação de fazer todas 
as obras necessárias à reparação das muralhas e fortalezas; e acerca do envio das peças de artilharias e 
carretas e pólvora que pedia para defesa e segurança da fortaleza de [São Filipe] 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1163. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a execução da 
ordem dada ao seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, pela provisão de 2 de Junho 
de 1728, de dar salvas apenas em ocasiões militares, dado a quantidade de pólvora que os governadores 
gastam, em prejuízo da Fazenda Real. 
Anexo: provisão (cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30, 44 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1164. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a provisão de 1 
de Junho de 1728, dada ao seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, que ordena não 
prover ofício de Justiça sem informação do ouvidor, da idoneidade do nomeado e que, para os ofícios 
públicos deve-se atender à capacidade dos providos.  
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1165. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 1 de Setembro de 1727, dada ao seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, 
sobre o envio dos barris de pólvora e acerca dos reparos da artilharia e peças que necessitam a vila da Praia 
e cidade da Ribeira Grande. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1166. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a provisão de 17 
de Setembro de 1728, ordenando descontar ao ouvidor-geral, [José da Costa Ribeiro], a quantia do 
empréstimo que recebeu no que houver de perceber dos seus ordenados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1167. 1729, Abril, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre a provisão de 16 
de Setembro de 1727, dada ao seu antecessor, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, ordenando o 
estabelecimento de um açougue na cidade da Ribeira Grande; que o senado da câmara obrigasse os 
criadores de gado a abastece-lo semanalmente, cortando carne para o povo e que os lavradores provessem 
a cidade de mantimentos para seus moradores, prendendo aqueles que não dessem cumprimento a estas 
determinações; que se prendessem também, por tempo de 2 meses, os vereadores que faltassem às 
sessões e, reincidentes, fossem remetidos para a cidade de Lisboa depois do cumprimento da pena; que aos 
criadores de gado, lavradores e mercadores que faltassem às disposições reais de manter o fornecimento da 
cidade, determinar a proibição de vender de gados e mantimentos aos estrangeiros; e que se cobrassem os 
direitos da venda das vacas devidos pelo capitão-mor, Sebastião Pereira da Silva, tio do ouvidor-geral, 
Sebastião Bravo Botelho. 
Anexo: carta, certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 31 e cx.12 doc. 23 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
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1168. 1729, Abril, 27, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador sindicante e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João 
V] respondendo a ordem, de 28 de Julho de 1728, de sindicar dos procedimentos do falecido governador, 
António Vieira, durante o tempo em que esteve no exercício do cargo, a requerimento do filho, José dos 
Santos Vieira, e que inquirisse na mesma residência pelos capítulos e queixas que se juntam à provisão de 
18 de Outubro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 32 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1169. [post. 1729, Abril, 27]  
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por António de Barros Bezerra, natural 
de Cabo Verde, filho do antigo governador, Rodrigo de Oliveira da Fonseca, de Julho de 1704 até Janeiro de 
1722, como praça de soldado, capitão de cavalos, coronel de infantaria e capitão-mor das ilhas e de Cacheu.  
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 32-A 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1170. 1729, Abril, 28, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] sobre recear novos 
levantamentos na ilha [de Santiago] com a tensão criada pela morte do ouvidor Sebastião Bravo Botelho, que 
resultou das implicâncias com o seu antecessor [Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos]; das 
recomendações que tem e que apresenta acerca deste acontecimento, como por exemplo, proibir o uso de 
azagaias pelos regimentos substituindo-as por armas de fogo; sobre o que tem consultado com o Bispo [frei 
José de Santa Maria de Jesus] sobre a aplicação desta lei novíssima e solicitando agradecer todos os oficiais 
que se distinguiram nesta diligencia e no envio dos implicados para a Guiné; e pedindo ordem arcabuzear 
todos aqueles que o desobedecessem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 33 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1171. 1729, Abril, 30, [Ribeira Grande] 
CARTA dos oficiais da câmara da ilha de Santiago, ao rei [D. João V] sobre a execução da ordem de 10 de 
Maio de 1728 que determina que não têm obrigação nem autoridade para admoestar os governadores, 
cabendo-lhes apenas dar parte, na eventualidade, ao Rei, dos procedimentos destes, a qual fica registada no 
livro da camara, e que remetem certidão.   
Anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 34 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1172. 1729, Abril, 30, [Ribeira Grande] 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da [Ribeira Grande], ao rei [D. João V] acerca da ordem de 2 de 
Setembro de 1727, que determina que a câmara, doravante, não escreva em abono dos ministro e 
governadores nem pedir a sua recondução. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 35 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1173. 1729, Abril, 30, [Ribeira Grande] 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da [Ribeira Grande], ao rei [D. João V] dando conta do miserável 
estado em que se acha a ilha de [Santiago], com falta de homens brancos com cabedais; dos regimentos com 
carência de oficiais, sendo, na sua maioria, composto por homens pretos, por razões que se explicam pela 
falta de negócio e falta de homens capazes para servir aqueles cargos; e pedindo desobrigação da câmara 
de nomear os 3 almoxarifes para a cidade da Ribeira Grande, vila da Praia e Cacheu, ficando apenas com a 
responsabilidade de nomear um sujeito para cada uma destas ocupações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 36 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
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1174. 1729, Maio, 2 Ribeira Grande 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da câmara da cidade de Ribeira Grande, ilha de Santiago, Domingos 
Soares da Cunha, sobre a análise do Livro das Vereações, atestando a tomada de posse do desembargador, 
José da Costa Ribeiro, do cargo de ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde a 5 de Fevereiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc.  cx. 14, doc. 60 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1175. 1729, Maio, 3, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] queixando-se da Mesa 
da Santa Casa da Misericórdia da cidade da Ribeira Grande, acerca da eleição do cura daquela freguesia 
para capelão da capela da Misericórdia e das dúvidas que essa nomeação lhe suscitou. 
Anexo: provisão (cópia), carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 37 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1176. 1729, Maio, 3, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] sobre as queixas que 
dele têm dado e do seu vigário geral, [António Henriques Leitão], na causa contra o vigário da freguesia de 
São Nicolau Tolentino da ilha de Santiago, Manuel Ribeiro de Macedo, e sobre as diligencias que tem feito 
para a conciliação das coisas com e sobre o padre. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 38 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1177. 1729, Maio, 4, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] sobre a ordem de 10 
de Maio de 1728 que manda proceder contra o vigário de Cacheu, Diogo Monteiro, por alegada culpa de 
vender escravos aos ingleses; do visitador que enviou para diligenciar o caso, ordenando trazer aquele 
vigário para ilha de [Santiago], que passou pela Gâmbia, e de quem não tem informações; e esperando 
concluir o processo, com o exame do Juízo Eclesiástico sobre devassa tirada ao mesmo padre, do tempo em 
que exerceu como vigário na ilha de São Nicolau. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1178. 1729, Maio, 4, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] dando conta do 
concurso do capitão de cavalos, João Delgado Figueira a sargento-mor da ilha de [Santiago] e pedindo que 
não lhe tirem o atual sargento-mor, Agostinho Rebelo, por ser muito prestável, ao lado do sargento-mor 
engenheiro que assiste na cidade da [Ribeira Grande], para as diferentes expedições que lhes dizem 
respeito.  
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1179. 1729, Maio, 4, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] sobre não ter havido 
execução da ordem dada ao capitão-mor de Cacheu, [João Perestrelo], de reparar as ruinas do incêndio 
ocorrido na igreja matriz daquela povoação, da qual, o vigário geral daquela vara, padre [Diogo Monteiro 
Correia], enviava documentos e relação de alguns ornatos que necessitava irem do Reino. 
Anexo: requerimentos, certidões, relação 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 39 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. .  
 

 

1180. 1729, Maio, 5, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] solicitando ordenar que 
o ouvidor e provedor da Fazenda [José da Costa Ribeiro] lhe faça o pagamento dos dinheiros devidos, de 
forma regular, quando houvesse repartição dos rendimentos na Alfândega. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 40 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
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1181. 1729, Maio, 7, Santiago 
CARTA do coronel João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] respondendo à ordem de 28 de Novembro de 
1727 que manda dar penhora sobre ouro e prata, depositando-os no cofre, executando desta forma, o 
pagamento dos juros mal parados do dinheiro do Juizado dos Órfãos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 41 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1182. 1729, Maio, 9, Santiago 
REPRESENTAÇÃO do cabido da sé de Santiago, ao rei [D. João V] pedindo ordem para se remeter para 
aquela ilha, materiais para a conservação da igreja catedral e esmola para concluir o seu lajeamento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 42 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1183. 1729, Maio, 9, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] remetendo os mapas 
dos regimentos de oficiais e novos soldados admitidos depois que tomou posse do governo; dos soldados 
velhos e dos oficiais vivos e reformados, com a distinção das suas qualidades; sobre o pedido do capitão-mor 
da vila da Praia [Manuel Dias da Moura] de se enviar uma bandeira para aquela fortaleza. 
Anexo: relações 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 43 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1184. 1729, Julho, 13, Santiago 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre cartas do ouvidor-geral de Cabo Verde, José da 
Costa Ribeiro, e dos oficiais da câmara da Ribeira Grande, dando conta dos acontecimentos e forma como 
mataram o ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho, o tio Sebastião Pereira da Silva e irmão Miguel Caetano 
Barros de Bravo, dois escravos, e das circunstâncias que neles concorreram; sobre carta do ex-governador 
de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos relatando sobre o comportamento do ouvidor-
geral, tio e irmão que conduziram àquele desfecho e sobre a devassa e certidões que mandou tirar daqueles 
acontecimentos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.230-233v1, anexo: certidões 
(traslado), cartas, parecer, requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 45, 8 e 48 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1185. [ant. 1729, Julho, (26)] 
REQUERIMENTO do padre Pedro de Barros Coelho, provido para a igreja da [freguesia] de São João 
Baptista, [Ribeira Grande], ilha de Santiago, na vaga do falecido padre Inácio de Brito do Lago, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para poder cobrar seu ordenado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 46 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1186. [ant. 1729, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da fortaleza de Santo António da guarnição da cidade da Ribeira Grande, 
Pedro da Silveira, provido pelo governador Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, na vaga do falecido 
capitão-mor, Sebastião Pereira da Silva, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da nomeação. 
Anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc. 47 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
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1187. [ca. 1729] 
REQUERIMENTO de António Bravo Botelho, morador na cidade de Leiria e pai do ouvidor-geral das ilhas de 
Cabo Verde, Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. João V] pedindo justiça contra o crime bárbaro e injusto 
perpetrado pelo governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos e seus sócios, o coronel Manuel 
Franco da Silva, o capitão Nicolau Rodrigues, de alcunha, o Bolombolo, Manuel Tavares França, o sargento-
mor, Agostinho Rebelo, o capitão Domingos Lopes, João Dias, Francisco Furtado, Francisco da Costa e 
Pascoal Tavares, todos da ilha de [Santiago], aos seus filhos, o ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho e o 
capitão-mor, Miguel Caetano Bravo [de Barros],seu cunhado, capitão-mor, Sebastião Pereira da Silva, e mais 
família, mandando ministro com alçada para averiguar a verdade dos factos, solicitando decreto para que 
aquele governador e seu filho, o tenente geral, Francisco Manuel [da Nóbrega] Severim e [Vasconcelos] 
fossem presos, em qualquer parte do Reino, e ordens para se proceder ao sequestro dos seus bens e restituir 
os que o pertencessem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 13, doc.   cx. 12 doc. 70 
AHU_CU_024, Cx. 13, D. . 
 

 

1188. 1730, Janeiro, 19, Cacheu 
AUTO DE DENÚNCIA feito pelo meirinho geral do distrito da Guiné, padre Manuel Fernandes contra o vigário 
da vara de Cacheu e pároco da matriz daquela povoação, Diogo Monteiro Correia, que contrariando as leis 
canónicas e ordem real vendera escravos para Londres, a um bergantim inglês, de nome Princesa, de que 
era capitão George Roberto, sem passar pelo porto da vila da Praia, para onde transportava o sargento-mor, 
Manuel da Costa e o capitão, Cândido de Almeida que tinham sido, respetivamente, feitor e escrivão da 
Fazenda Real de Cacheu. Assinado pelo escrivão da visita geral e pároco de Ziguichor, do distrito da Guiné, 
padre Filipe Gomes dos Santos e mandado fazer pelo provisor e vigário geral de Cabo Verde, servindo de 
visitador geral na Guiné, António Henriques Leitão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1189. RETIRADO PARA INCORPORAÇÃO 
AHU-Cabo Verde, cx. 47-A, doc. 92. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1190. 1730, Abril, 20, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador sindicante e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João 
V] dando cumprimento a ordem régia de 5 de Outubro de 1729, sobre tirar residência, em Cabo Verde, ao 
antigo capitão-mor de Cacheu, Pedro de Barros, do tempo em que exerceu naquele posto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1191. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 8 de Julho de 1729, sobre não ter havido alterações à ordem de pagar os mesmos dinheiros ao 
secretário do governo pelas patentes e provisões e nem aos oficiais que se provêem.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1192. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] respondendo a 
provisão de 8 de Julho de 1729, e explicando os motivos porque não dera cumprimento à ordem régia de 
prender os três oficiais da câmara que soltara antes de completarem os três meses de prisão por 
desobedecerem o seu antecessor, o governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, em relação à 
proposta de três pessoas para eleição a feitores da Fazenda Real. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1193. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] acerca da subvenção 
do aluguel das casas dos governadores, atribuída pela provisão de 6 de Abril de 1716; e solicitando que aos 
provedores da Fazenda Real se dê ordens para pagar aos governadores a quantia estipulada desde que 
constasse terem pago ao dono das casas o aluguel por um preço justo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1194. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] sobre os condestáveis 
de artilharia que eram necessários para a cidade da Ribeira Grande e vila da Praia; informando do calibre e 
estado da artilharia existente e de alguns reparos que fez; sobre a falta de madeiras, carpinteiros e ferreiros 
para a sua manutenção como razões que o levaram a solicitar o modelo de canhões que eram precisos para 
a defesa do porto. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1195. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 9 de Julho de 1729 acerca dos barris de pólvora que se lhe remeteram e sobre a necessidade de 
mais aquisição para reserva, comprometendo-se em moderar o seu gasto, na cidade da Ribeira Grande, 
utilizando peças de artilharia de pequeno calibre nas salvas que se fizessem, nas ocasiões que o 
requeressem, como nas saídas do Bispo em visitação, do ouvidor-geral em correição e nas quatro festas 
reais anuais; e que é mais difícil minimizar os gastos na vila da Praia por inexistência de artilharia miúda, 
como também pela afluência de muitos navios mercantis e de guerra para aquele porto em escala, a fazer 
aguada, aos quais era necessário retribuir salvas; sobre a razão de não ter arrematado, para a Fazenda Real, 
as madeiras e cabos do navio naufragado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1196. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] informando da remessa 
dos rendimentos da ilha da Boavista procedidos da sua produção e negócios dos moradores e dos direitos 
pagos pelos estrangeiros, feita pelo seu feitor e pertencentes à Fazenda Real; e comunicando da falta de 
informação acerca dos rendimentos em arrecadação nas ilhas de São Antão e São Nicolau bem como das 
fazendas de lã que os estrangeiros pagam de direitos sobre os géneros que compram por o oficial que 
governa a ilha de Santo Antão se recusar à sujeição do seu governo bem como das outras ilhas vizinhas que 
estavam sob a sua tutela. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1197. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] dando conta da 
organização e disciplina militar das companhias de ordenanças que vem introduzindo na sua administração 
eliminando da relação, os mortos, velhos e doentes incuráveis, fazendo assentar praça novos soldados, 
completando os regimentos dos baluartes com oficiais nomeados de entre os poucos homens brancos 
existentes na ilha, sobre as obras e consertos que fez no baluarte de São Brás, nas casas da Alfandega, no 
baluarte de São Veríssimo, de ter deslocado pessoalmente à Ribeira de Santo António, Santa Ana e Maria 
Parda escolher paus para rodas e reparações de artilharia; das providências que tem feito para as obras da 
Fortaleza Real; de ter tirado do mar dois canhões do navio naufragado; de ter visitado a maior parte dos 
portos da ilha e ter nomeado cabos para avisarem do desembarque de navios piratas ou inimigos da coroa e 
ter consertado levadas e água para o chafariz. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1198. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 9 de Junho de 1729 que refere o seu bom desempenho na organização e disciplina militar e que 
o manda suprir a falta de oficiais das companhias com o contingente de reformados bem como o zelo que 
deve ter no reparo da artilharia com madeira da terra, que eram despesas da Fazenda Real. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc.  cx. 13, doc. 43-A. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1199. 1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 3 de Agosto de 1729, acerca do [vigário da freguesia de São Nicolau Tolentino], padre Manuel 
Ribeiro de Macedo, na causa contra o Bispo [frei José de Santa Maria de Jesus] e os ministros eclesiásticos; 
sobre como procedeu ao ordenado aquietando as relações entre eles.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc.  cx. 13, doc. 46-A. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1200. 1730, Maio, 11, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador, ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro 
ao rei [D. João V] sobre o cumprimento da provisão régia que o ordena, a requerimento do Bispo [frei José de 
Santa Maria de Jesus], satisfazer-lhe o pagamento do resto dos dinheiros que lhe foram consignados para a 
reedificação da sé [de Santiago], e o que ele tinha despendido na visitação que fez às ilhas anexas. 
Anexo: certidão e provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1201. 1730, Maio, 15, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] sobre a relação dos 
oficiais, soldados, regimentos de guarnição e companhias que reorganizou para a cidade da Ribeira Grande e 
vila da Praia; dando cumprimento à ordem régia de não alistar na companhia da guarda, homens pretos e, 
propondo, pela presença de poucos homens brancos, fosse extinta ou a tropa da guarda ou da nobreza por 
serem postos sem soldados. 
Anexo: relações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1202. 1730, Maio, 21, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador, ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro 
ao rei [D. João V] sobre se declarar como proceder na arrecadação dos rendimentos da ilha da Boavista por 
não achar foral nem mais documentos que mandassem fazer a sua incorporação com os do Almoxarifado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1203. 1730, Maio, 24, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador, ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro 
ao rei [D. João V] sobre a impossibilidade de dar execução à provisão régia que o ordena remeter para o 
Conselho Ultramarino a quantia dada por empréstimo ao governador Francisco de Oliveira Granz, como 
adiantamento dos seus ordenados, por o Almoxarifado não ter rendimentos para efetuar descontos nos seus 
salários para o efeito, como consta da certidão que remete.  
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1204. [ant. 1730, Julho] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria da guarnição da vila da Praia nomeado pelo governador de Cabo 
Verde, Francisco de Oliveira Granz, na vaga deixada pela renúncia do capitão André Rodrigues, Manuel 
Martins de Carvalho ao rei [D. João V] solicitando mandar passar-lhe carta patente de confirmação do referido 
posto. 
Anexo: informação, carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1205. 1730, Outubro, 3, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que a 
galera Santa Ana e Almas, que vai para Cabo Verde e Cacheu não leva nada deste Conselho. 
Obs.: mau est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1206. 1730, Novembro, 25, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que a 
galera Santa Ana e Almas, do capitão e mestre Manuel da Ressurreição, que vai para Cabo Verde e Cacheu 
tem assinado conhecimento do que leva deste Conselho Ultramarino. 
Obs.: mau est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1207. [ant. 1730, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTO do escrivão de Guerra e Fazenda de Cabo Verde, nomeado pelo governador Francisco de 
Oliveira Granz, Benvindo Lopes Fragoso ao rei [D. João V] solicitando, pelos serviços prestados, provisão 
para servir naqueles ofícios por tempo de um ano. 
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1208. 1731, Abril, 5, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] respondendo a 
provisão régia que o ordena expor com clareza as patentes que passar aos capitães e oficiais dos três 
regimentos que existem na ilha, dos soldados que compõem cada um destes regimentos, declarar também os 
corpos que compõem os terços ou regimentos dos oficiais maiores, e nas patentes dos sargentos-mores e 
capitães-mores determinar as povoações que fazem parte da sua jurisdição. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1209. 1731, Abril, 30, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] dando 
conta arrecadação dos rendimentos da ilha da Boavista e da qual fazem parte os direitos da urzela, os 
despachos dos navios estrangeiros, e os produtos da terra como couros, peles, âmbar, manteiga de vaca; 
sobre se aplicar estes rendimentos para pagamento dos filhos da folha do Almoxarifado que há muito não 
recebem por falta de arrecadação dos direitos, por esta instituição, sobre os navios que vinham da Guiné 
despachar na Alfandega da [ilha de Santiago]; e alertando sobre os prejuízos dos seus moradores no negócio 
de escravos em Cacheu com o desvio dessas embarcações para Lisboa e Brasil. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1210. 1731, Maio, 4, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] respondendo à 
ordem régia sobre se evitar os excessos que fazem os ministros e oficiais da justiça eclesiástica na cobrança 
dos salários; e sobre as certidões que remete solicitando se analisem aqueles excessos. 
Anexo: certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1211. 1731, Maio, 4, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] respondendo ao 
que se lhe encomendou a respeito da escravatura da Guiné e sobre os escrúpulos que o enformam acerca da 
indiferença com que se pratica tal acto. 
Anexo: despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1212. 1731, Maio, 4, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] sobre desobrigar os 
tesoureiros das freguesias, meirinho e escrivães em servir de soldados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1213. 1731, Maio, 10, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] remetendo lista da 
gente que compõe o Bispado de Cabo Verde, assim da ilha de Santiago, como das mais ilhas, e terra firme 
da Guiné. 
Obs.: Esta lista elenca a população das diversas freguesias das ilhas de Cabo Verde e Guiné - Cacheu, 
distinguindo o género, adultos e crianças, casados e solteiros, brancos e mestiços, forros e cativos; 1 fl.; 
420x316mm, b. est.; restaurado; sector cartografia, deposito 2, armário XX, gaveta 5. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1214. 1731, Maio, 12, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] acerca da averiguação 
que cometeu ao seu visitador [e vigário geral, padre António Henriques Leitão] de ir à Guiné para averiguar as 
culpas imputadas ao [vigário da vara de Cacheu], padre Diogo Monteiro Correia de vender escravos a um 
inglês chamado Jorge Roberto; e informando sobre este mesmo padre ter-se ausentado da Guiné para o 
Reino, inviabilizando a ordem régia de proceder judicialmente contra ele, naquelas ilhas, na causa da 
devassa tirada na ilha de Santo Antão. 
Anexo: provisão (cópia) e portaria (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1215. 1731, Junho, 7, Ribeira Grande 
CARTA PATENTE do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, nomeando para o posto de 
coronel do regimento da guarnição da vila da Praia, vago, por promoção de João de Barros de Sousa 
Bezerra, Sebastião Gomes Noya. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1216. 1731, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Francisco 
de Oliveira Granz, dando conta da chegada um navio inglês ao porto da vila da Praia informando da 
declaração de guerra entre Portugal e Inglaterra e solicitando, sendo verdadeira a notícia, munições de guerra 
para aquelas ilhas, conforme memória que remete; sobre se prover um novo capitão-mor para a vila da Praia 
por o atual se achar velho e incapaz de governá-la. 
Anexo: carta (cópia), memória, carta e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 36 e 26. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1217. 1731, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do desembargador e ouvidor-geral 
de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, de 16 de Abril, dando conta da execução da ordem régia de 8 de 
Julho de 1729, que o ordena remeter relação do rendimento dos dízimos daquelas ilhas; informando do 
estado do governo delas e a liberdade em que viviam os seus moradores e sobre as medidas administrativas 
que propunha fossem tomadas para as cinco ilhas já povoadas, Santo Antão, São Nicolau, Boavista, Maio e 
ilha Brava sujeitas ao governo da ilha de Santiago. 
Obs.: m. est., anexo: carta (cópia), cartas e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 27 e 28. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1218. 1731, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador das ilhas de Cabo Verde, 
Francisco de Oliveira Granz, solicitando duas bandeiras, uma para a da Fortaleza [real de São Filipe da 
cidade da Ribeira Grande] e outra para a vila da Praia, bem como de fechaduras mouriscas para a Alfandega, 
casa da pólvora e armazém das munições e breu para reparo de artilharia. 
Anexo: relações, carta, ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 37 e 5. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1219. 1731, Julho, 28, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real ao [presidente do 
Conselho Ultramarino] marquês de Penalva [D. Estevão de Menezes] ordenando a consulta do requerimento 
do padre guardião e mais religiosos do convento de São Francisco da ilha de Santiago, Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1220. 1731, Agosto, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-
mor da ilha de Santo Antão. São opositores, Cláudio Roquete da Silva, Manuel de Almeida. 
Anexo: bilhete, requerimento e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 40 e 39. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1221. 1731, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei d. João V sobre cartas do governador de Cabo Verde, Francisco 
de Oliveira Granz, informando dos procedimentos do capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo em relação às 
armas que mandara do navio que naufragara na ilha do Fogo e dos soldados enviados em seu socorro; de 
proceder à cobrança de quase todos os direitos para si, comerciando contra as leis; e sobre o miserável 
estado em que se encontra aquela povoação; sobre as queixas que faz dos procedimentos do capitão-mor da 
ilha de Santo Antão, Sebastião de Mendonça e Zuniga, não obedecendo o regimento, governado de forma 
absoluta aquela ilha e incluindo as ilhas de Santa Luzia, São Vicente e São Nicolau, cobrando os seus 
rendimentos, vendendo vacas e mais géneros produzidos por aquelas ilhas.  
Anexo: cartas, parecer e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. . 42 e 43. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1222. 1731, Agosto, 31, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre se juntar a resolução real ao termo de arrematação que se fez 
desta cobrança. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1223. 1731, Setembro, 3, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que a 
galera Nossa Senhora da Conceição e Santo António e São José, de que é capitão e mestre António José 
Filgueira tem assinado conhecimento do que leva para Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1224. [ant. 1731, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO sargento-mor do terço do coronel João Pereira de Carvalho, nomeado pelo governador de 
Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, na vaga deixada pela renúncia de João Tavares, Manuel da Costa 
Coelho, ao rei [D. João V] solicitando a confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente e informação 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1225. [ant. 1731, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do capitão-mor nomeado para a ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando que o Conselho Ultramarino consulte e defira a sua petição na qual pede o adiantamento 
de um dos seus soldos. 
Anexo: aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 51 e 47. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1226. [ant. 1731, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do tenente de cavalos e sargento-mor da vila das ilhas de Cabo Verde, Agostinho Rebelo, 
natural de Vila Nova de Gaia, filho de Agostinho Rebelo, ao rei [D. João V] solicitando, pelos serviços 
prestados, hábito da [Ordem] de Cristo e tença efetiva. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: docs. comprovativos e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1227. [ant. 1731, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do capitão-mor de Cabo Verde, Martinho Tavares da Fonseca ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que o ouvidor-geral [José da Costa Ribeiro] o mandasse soltar da prisão ao qual 
tinha sido remetido por queixa que apresentou contra ele D. Isabel de Barros Bezerra, por esta sentença, 
transitada em julgado na Relação [do Porto], absolveu-o de todos os crimes e delitos; e sobre esta sentença 
não dar cumprimento a qualquer ordem que a suplicada possa proceder contra ele e em relação aos mesmos 
delitos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1228. [ant.1731, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do condestável da ilha do Fogo, Manuel Cabral ao rei [D. João V] solicitando que o 
tesoureiro deste Conselho lhe faça o pagamento da quantia que ainda lhe estão devendo dos seus 
ordenados, acumulados desde 1722 até 1729, como consta das certidões. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: certidão (traslado) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1229. 1731, Outubro, 31, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V dispensando o bacharel Brás Raposo da Fonseca da diligência que lhe tinha 
cometido fazer em Cabo Verde, nomeando, em seu lugar, o bacharel João de Sousa Carias. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1230. 1731, Novembro, 7,Lisboa 
PROVISÃO do rei [D. João V] ordenando João de Sousa Carias, que ia a Cabo Verde devassar das mortes 
do antigo ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, do seu irmão [Miguel Caetano Barros de Bravo], seu tio 
[Sebastião Pereira da Silva] e dois escravos, tirar residência daquele ouvidor, inquirisse sobre as queixas que 
conhecesse contra ele, bem como do antigo governador, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, na 
forma como tinha mandado ao desembargador e ouvidor atual, José da Costa Ribeiro, e tomasse as 
provisões e papéis que este tinha em seu poder sobre esta matéria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1231. 1731, Novembro, 16, Lisboa 
PROVISÃO (2ª via) do rei [D. João V] ordenando desembargador, ouvidor e provedor da Fazenda Real de 
Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, para informar com uma conta distinta do que se estava devendo à fabrica 
da sé [de Santiago] e que havendo meios se fizesse pronto pagamento, para que o Bispo D. frei José de 
Santa Maria de Jesus pudesse continuar as obras. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 240-241v, consulta de 6 de 
Março de 1733. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1232. [ant. 1732, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, por seu procurador, ao rei [D. 
João V] solicitando o pagamento da quantia devida dos seus soldos para acudir sua casa. 
Anexo: certidão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1233. 1732, Janeiro, 30, Lisboa 
ESCRITO [secretário de estado Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real ao [secretário do 
Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes [de Lavre], pedindo informações sobre as ordens que foram 
expedidas para devassar a morte do antigo ouvidor-geral de Cabo Verde [Sebastião Bravo Botelho]; e que 
estando passadas, se fizessem outras para o novo ministro que foi nomeado para esta diligência, bacharel 
João Barroso Pereira, comunicando o que se tem feito sobre este particular. 
Anexo: escrito, provisão e provisões (cópias) (1ª e 2ª vias).  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 59, 58, 57,60 e 56. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1234. [ant. 1732, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do bacharel João Barroso Pereira que vai em diligência para Cabo Verde ao rei [D. João V] 
solicitando que se ordene ao governador daquelas ilhas, [Francisco de Oliveira Granz] lhe dê o auxílio e 
serem presos todos os que por bem da justiça o devam ser e na forma das ordens daquela diligência. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1235. [ant. 1732, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do Forte de Santo António da cidade da Ribeira Grande da ilha de 
Santiago de Cabo Verde, Pedro Pereira da Silveira, ao rei [D. João V] solicitando que lhe seja passado carta 
patente de reformado. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 269-269v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 116. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1236. [ant. 1732, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO do cónego Bernardo Lopes Martins, provido para uma das conezias da sé de Santiago, 
que vagou por falecimento do cónego Pedro Sanches da [Guerra], ao rei [D. João V] solicitando provisão de 
mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1237. 1732, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre outra de 3 de Março de 1731, sobre nomeação 
de pessoas para governador das ilhas de Cabo Verde. São opositores Bento Gomes Coelho, António de 
Barros Bezerra, filho do antigo governador Rodrigo de Oliveira da Fonseca, constando ter servido nas ilhas e 
Cacheu, interpoladamente, de Julho de 1704 a Julho de 1730, em praça de soldado, capitão de cavalos, 
coronel de infantaria, capitão-mor de Cacheu, e ultimamente estar a servir em praça de soldado de cavalo; 
João da Silva Pereira, Manuel da Costa Rodrigues e João Baptista. [Além destes opositores, concorreram 
também para governador, o capitão-de-mar-e-guerra Francisco José da Câmara e Dom Francisco Ortega]. 
Anexo: bilhete, certidão, parecer, informação e consulta.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 63, 64 e 23. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1238. 1732, Abril, 6, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
de 7 de Novembro de 1730 e relativa às informações do antigo capitão-mor de Cacheu Manuel Lopes Lobo, 
acerca da erva que os moradores chamam rosal ou urzela, existente nas ilhas de São Nicolau, São Vicente e 
ilha Brava e que os ingleses procuram em grande abundância e a baixo preço para a Inglaterra, ordenando 
fazer averiguação sobre esta matéria, examinando a qualidade, validade e o préstimo da erva em questão, a 
quantidade que têm extraído os ingleses, o modo como a levam e usam, enviando uma porção para se tomar 
resolução acertada neste negócio. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 241v-242v, consulta de 13 de 
Março de 1733; anexo: despacho e ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 65 e 20. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1239. 1732, Maio, 4, Ribeira Grande 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. José de Santa Maria de Jesus ao rei [D. João V] sobre a ordem régia 
que o manda averiguar as queixas contra o padre Diogo Monteiro Correia, de ser o causador do incêndio que 
se verificara naquela povoação em Novembro de 1729; de mandar derrubar uma tabanca; e de insultar o 
capitão-mor João Perestrelo; sobre ter delegado esta diligência no vigário da vara de Cacheu para devassar 
de tais casos, enquanto ali não fosse pessoalmente proceder a esse mandado. 
Obs.: juntou-se, pelo Conselho Ultramarino, a carta do vigário geral do Bispado de Cabo Verde e visitador de 
Cacheu, António Henriques Leitão, anexo: carta e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1240. 1732, Maio, 5, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador, ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro 
ao rei [D. João V] informando sobre a qualidade e préstimo urzela e de ter estabelecido, segundo o seu valor 
intrínseco, direito sobre o seu rendimento pagos em dinheiro; da objecção dos ingleses, e da proposta que fez 
para seu arrendamento, por prazo de seis meses, proibindo-se a todos aqueles que não fossem seus 
arrematantes a carregá-la; sobre ter anulado a escritura passada pelo governador da ilha de Santo Antão 
[Sebastião de Mendonça e Zuniga] fazendo arrendatário dos rendimentos da urzela a João Baptista Civilhon, 
vizinho de Cádiz, e que englobava as ilhas do Barlavento como São Vicente, São Nicolau e Santa Luzia, por 
tempo de um ano, passando a sua arrematação por tempo de seis meses; informando que era necessário 
tomar providencias aos excessos cometidos por aquele governador na administração do seu governo que 
prejudicavam gravemente a Fazenda Real; da conclusão que chegou em ser mais útil e conveniente cobrar 
os direitos da urzela em dinheiro do que fazer seu arrendamento a uma só pessoa ou companhia em 
detrimento dos nacionais; e sobre se determinar a aplicação deste novo rendimento adquirido, respeitante a 
cada uma das ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1241. 1732, Maio [s/d], Ribeira Grande 
CARTA do capitão-mor da ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva ao rei [D. João V] informando da 
sua chegada e ter tomado posse pelo ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, a 27 de Abril de 
1732; da ordem do governador, Francisco de Oliveira Granz, para formar, para a sua administração, quatro 
companhias militares de duzentos homens cada uma, passando provisão a seus capitães, alferes e escrivão; 
e sobre o estado em que encontrou aquela ilha, desprovida de regimento, das fazendas estarem sem 
autoridade, e os gados quase extintos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 67. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1242. 1732, Junho, 5, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V]  em resposta à 
provisão de 30 de Agosto de 1731 que o ordenava por em pratica, registar ordem e enviar certidões, tendo 
em conta a carta datada de 16 de Abril, do ouvidor-geral, José da Costa Ribeiro, sobre o estado do governo e 
liberdade em que viviam os moradores daquelas ilhas, solicitando não só que se provesse do que era 
necessário tanto a nível espiritual como temporal como considerando que era essencial, para o bom governo 
e conservação desses vassalos e com base na ordem régia, dada ao ouvidor seu antecessor [Sebastião 
Bravo Botelho], para se formar novo regimento, com excepção da ilha do Fogo, que nas cinco ilhas povoadas 
e sujeitas ao governo de Santiago, se observassem o uso das leis do Reino, criando-se oficiais de justiça que 
as executassem. 
Anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1243. 1732, Junho, 5, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão régia de 7 de Julho de 1731 ordenando-o suprimir uma das duas tropas da guarda ou da nobreza 
por não terem soldados, conforme a conta que tinha dado e mapa remetido em carta de 15 de Maio de 1730. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 69. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1244. 1732, Junho, 5, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde ao rei [D. João V] em resposta  à provisão de 12 de Julho de 
1731 acerca da atribuição do subsídio de renda de casa aos governadores conforme determinava a ordem 
régia 6 de Abril de 1716. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1245. 1732, Junho, 5, Ribeira Grande 
CARTA do governador geral de Cabo Verde Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão régia de 28 de Junho de 1731 e relativa à sua carta datada de 6 de Abril a respeito dos rendimentos 
das ilhas sujeitas ao seu governo, ordenando-o continuar na arrecadação de todos os direitos pertencentes a 
Fazenda Real passando ordens, velar para a sua execução, bem como cobrar do arrendatário da ilha do Maio 
suas dívidas e passar, sempre que necessário, ordens ao capitão-mor da ilha de Santo Antão para 
arrecadação dos direitos.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1246. 1732, Junho, 5, Ribeira Grande  
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 27 de Junho de 1731 informando-o da pólvora que se remetia tendo em conta sua carta datada 
de 10 de Maio de 1730 dando conta da necessidade que havia desta munição naquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 73. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1247. 1732, Junho, 7, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 20 de Junho de 1731 ordenando-o, em virtude dos seus impedimentos, não proceder contra os 
três oficiais da camara que tinham desobedecido às ordens do antigo ouvidor-geral [Sebastião Bravo Botelho] 
de propor três pessoas para feitores da Fazenda Real, tendo em conta o que expunha na sua carta de 10 de 
Maio de 1731. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. .  
 

 

1248. 1732, Junho, 7, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 7 de Fevereiro que o ordenava dar apoio necessário ao [desembargador] João Barroso Pereira 
para executar as diligências que fora incumbido para, naquelas ilhas, devassar e prender os culpados das 
mortes do antigo ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho, do seu irmão [Miguel Caetano Barros de Bravo], e 
seu tio [Sebastião Pereira da Silva].   
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 75.    
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1249. 1732, Junho, 7, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 20 de Junho de 1731, informando, tendo em conta a ordem régia, mandar passar patentes aos 
oficiais de ordenança e dar ordens aos oficiais dos baluartes que têm companhia para declarar quantos 
soldados compunha cada guarnição. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1250. 1732, Junho, 19, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] dando conta 
da conclusão da devassa levada a cabo pelo desembargador sindicante, João Barroso Pereira, das mortes do 
antigo ouvidor-geral Sebastião Bravo Botelho, do seu irmão [Miguel Caetano Barros de Bravo], e seu tio 
[Sebastião Pereira da Silva], do bom procedimento com que norteou esta diligencia bem como dos seus 
oficiais; acerca do auxílio que lhe deu, cumprindo a ordem real; dando conta dos testemunhos que tirou do 
caso mormente a grande mortandade que entretanto assolara os moradores da ilha de [Santiago] devido a 
uma epidemia; da narrativa dos acontecimentos em torno dessas mortes, lembrando as contestações que 
sempre existiram em relação aos ouvidores e pedindo, ponderada a miséria dos guardas envolvidos, um 
perdão geral com o fundamento de terem agido a contragosto por mandado do governador [Francisco Manuel 
da Nóbrega] de modo a evitar, com o seu pronunciamento, a sua ausência na [cidade] aonde não existe mais 
do que três famílias.  
Anexo: despachos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1251. 1732, Junho, 20, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] dando conta 
do falecimento do sargento-mor engenheiro da ilha de [Santiago], Simão dos Santos; do estado de ruína das 
reedificações das fortalezas; acerca do seu parecer quanto à utilidade da fortificação da vila da Praia, por ser 
um porto aberto, com a praia Negra e a Mulher Branca constituindo costas indefensáveis para desembarque 
de estrangeiros e sobre o que informa, sobre esta matéria, o ouvidor-geral daquelas ilhas, José da Costa 
Ribeiro. 
Anexo:  carta, certidão, relação e auto (traslado). 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 249 v – 250v; anexo: carta, 
certidão, relação e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 78. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1252. 1732, Junho, 27, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] dando conta 
da chegada ao proto da vila da Praia de um navio Inglês vindo da ilha do Maio acossado por um navio pirata 
francês; de outro navio inglês que viera de São Nicolau com noticia de andarem nas ilhas do Barlavento dois 
navios piratas franceses; e da chegada de uma chalupa francesa, com tripulação e capitão com passaporte 
da Martinica da costa de Guiana; acerca das suspeições que teve dos procedimentos dessas embarcações, 
tendo-as mandado apresar; de ter procedido à sua averiguação, bem como das fazendas e apetrechos de 
guerra que transportavam, apresentando o capitão e marinheiros da embarcação francesa, Cavalo Marinho, 
passaporte da Martinica da costa de Guiana, dos quais remete o respectivo processo, traslado de passaporte, 
das perguntas dos marinheiros e dos ingleses. 
Anexo: carta, publica forma (traslado), autos  (traslado), aviso, despacho e passaporte.. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 80. E cx. 17, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1253. 1732, Junho, 30, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] sobre a 
execução da provisão régia de 8 de Fevereiro, que o ordenava restituir, logo que recebessem seus salários, o 
empréstimo que tinham recebido o meirinho e escrivão da diligência que fora incumbida ao sindicante João 
Barroso Pereira para aquelas ilhas. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 81. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 
 

 

1254. 1732, Julho, 2, Cacheu 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, [D. frei José de Santa Maria e Jesus], ao rei [D. João V] respondendo à 
ordem régia para que cuidasse que os párocos das ilhas [de Cabo Verde] tivessem companhia para 
administração dos sacramentos, dada a informação que deu de que apenas havia um religioso por cada ilha, 
não tendo nenhum coadjutor; dando conta que tinha nomeado um coadjutor para a ilha de Santo Antão e da 
falta de clérigos capazes naquelas ilhas, e que teve de tirar dois clérigos da sé da Ribeira Grande para irem 
paroquiar nas ilhas; solicitando o envio de três ou quatro clérigos capazes de paroquiar, da mesma forma que 
se enviava religiosos para Marzagão.  
Obs.:  ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 239 v. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 118. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 
 

 

1255. 1732, Julho, 4, Cacheu 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, [D. frei José de Santa Maria e Jesus], ao rei [D. João V] solicitando a 
instituição de um ofício religioso na diocese de Cabo Verde para um ministro que pudesse ter mais poder que 
um vigário da vara, atendendo que perante a extensão daquele Bispado à região da Guiné estava mais 
vulnerável e distante da sede episcopal e também pelo facto de que nalgumas dioceses em Portugal terem 
mais do que um vigário geral.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 119. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 
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1256. [ant. 1732, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. 
João V] solicitando ajuda de custo para aprestar sua viagem. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 82. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1257. 1732, Julho, 22, Ribeira Grande, ilha de Santo Antão 
CARTA do capitão-mor da ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva ao rei [D. João V] sobre o que 
informação que deu ao governador de cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz acerca da conta da Fazenda 
Real; pedindo que lhe fossem concedidos regalias que tem os capitães-mores, estendendo-lhe a sua 
jurisdição também para as ilhas circunvizinhas, em particular para as ilhas de São Vicente e Santa Luzia. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 84. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1258. [ant. 732,Julho, 28] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para vencer os seus soldos desde o dia de seu embarque. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 85. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1259. 1732, Agosto, 19, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] dando conta da 
epidemia que grassa a ilha de [Santiago], da extinção de quase todos os brancos pelo que era necessário 
mandar povoá-la de novo; que depois da partida do sindicante [João Barroso Pereira], morreram pessoas 
distintas de entre elas o coronel Pedro de Valdovesso, o coronel Manuel Franco [da Silva], o sargento-mor 
daquela praça, Agostinho Rebelo, falecendo estes dois últimos na Serra com a senhoria da Ribeira da Barca; 
explicando os motivos porque não remete a certidão dos rendimentos das ilhas e informações sobre o estado 
de Cacheu, a não ser de um bergantim que ia para o Brasil comunicando estarem de partida daquela 
povoação navios de carreira. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 87. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1260. [ant. 1732, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza [Real] de São Filipe da cidade de Ribeira Grande, Cândido de 
Almeida Spínola, provido pelo governador de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos, ao 
rei [D. João V] solicitando, por duas vias, a confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 89 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1261. 1732, Agosto, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, António de Oliveira Granz, ao rei [D. João V] dando conta da epidemia 
que sobreveio à ilha de [Santiago]; das muitas mortes que a têm assolado, extinguindo homens brancos; de 
terem falecido o coronel Pedro de Valdovesso e o sargento-mor daquela praça, Agostinho Rebelo, em cujo 
lugar proveu, Bernardo Lopes Fragoso; de ter nomeado também a capitão-mor da vila da Praia, o coronel 
João de Sousa Barros Bezerra, homem principal daquela ilha, no lugar de João Pereira de Carvalho, 
promovido a capitão-mor de Cacheu. 
Anexo: cartas patentes. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 77, 90 e 88. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1262. [ant. 1732, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] solicitando, 
por ter sido provido o seu sucessor [Bento Gomes Coelho], nomeação de um ministro para tirar residência do 
exercício do cargo; e que recaindo a nomeação no ouvidor-geral, e não se encontrando na cidade da Ribeira 
Grande, o faça alguém que o seu cargo servir. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 91. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1263. 1732, Setembro,12, Ribeira Grande 
CERTIDÃO passada pelo escrivão Francisco Correia e Vasconcelos por ordem do governador de Cabo 
Verde, Francisco de Oliveira Granz sobre os apetrechos, munições e mais socorro que é necessário para a 
reedificação de Caheu e sobre os calibres da artilharia que precisavam de reparos. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc.112. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1264. 1732, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre carta do governador de Cabo Verde, Francisco 
de Oliveira Granz, em resposta à provisão de 7 de Julho de 1731, em como tudo o que dissera na carta de 10 
de Maio de 1730, era verdade e que não havia margem para se duvidar de tudo o que tinha feito em benefício 
da fortificação e conservação da ilha de [Santiago]; de não só ter visitado a maior parte dos portos desta ilha 
maior, ainda proveu cabos, aonde eram necessários; comunicando que para as obras e consertos a que se 
tinha preparado para a Fortaleza Real este ano, foram goradas pelo surto da epidemia, ficando doentes os 
dois carpinteiros que havia, sendo um, pedido pelo capitão-mor que ia para Cacheu [João Pereira de 
Carvalho]; e sobre se tomar providencias para dotar aquela ilha de degredados ferreiros e carpinteiros. 
Obs.: ver doc. 13, carta que data de 10 de Maio de 1730 e não 1731, anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 92 e 71. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1265. 1732, Setembro, 25, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
dando cumprimento à provisão de 28 de Junho de 1731 acerca de informar sobre o caso ocorrido entre o 
governador, Francisco de Oliveira Granz e o meirinho eclesiástico, Francisco da Costa, mandado pelo prelado 
para notificar o secretário do governo, capitão Jorge Machado e o ajudante da guarda da semana, de que se 
tem queixa. 
Anexo: carta, certidões e auto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 93 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1266. 1732, Setembro, 26, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador de ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
informando da execução das ordens régias relativas aos direitos que tinham de pagar os eclesiásticos ao 
fazerem negócios por não gozarem de tais privilégios; e participando sobre como procedeu com o visitador de 
Cacheu e vigário geral do Bispado de Cabo Verde, António Henriques Leitão, para pagar os direitos dos 
negócios que fez na Gâmbia e em Ziguichor; sobre se lhe determinar se os direitos que arrecadou da 
sentença aplicada aquele vigário, pertencem a Cacheu ou se se há-de incorporar naquele Almoxarifado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 94. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1267. 1732, Setembro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador de ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] sobre 
dissolver as dúvidas surgidas entre ele e o cabido da cidade da Ribeira Grande, se a missa do Infante, dada 
todos os sábados do ano, na capela de Nossa Senhora da Conceição, em memória de Dom Henrique, era, 
segundo a sua instituição, rezada ou cantada.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 95. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1268. 1732, Setembro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador de ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
informando do pagamento do frete de ida e volta que fez ao capitão do navio que transportava o Bispo, frei 
José de Santa Maria de Jesus para Cacheu, dando execução ao alvará por este apresentado que 
determinava fossem pagos o custo dos transportes quando fosse de visita às ilhas ou àquela povoação; e 
comunicando que este prelado não voltava de Cacheu naquele ano. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 97. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1269. 1732, Setembro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador de ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] dando 
conta de ter executado a provisão de 2 de Fevereiro de 1732, remetendo preso, para o Reino, o capitão-mor 
da ilha de Santo Antão, Sebastião de Mendonça Zuniga, a 27 de Agosto passado, dando também 
informações relativas à arrecadação do rendimento da urzela; comunicando que faltava dar cumprimento na 
causa do capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo, tendo necessidade, no caso, fazer deslocação a essa 
povoação para proceder à devassa dos seus procedimentos, e solicitando ser-lhe declarado à custa de quem 
ficariam as despesas de sua viagem. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl.s 230v-237v, consulta de 3 de 
Agosto de 1731; anexo: provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 98. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1270. 1732, Setembro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador de ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
informando do falecimento do antigo feitor da [Fazenda Real] de Cacheu, Manuel da Costa Coelho; sobre as 
dúvidas que teve das contas tomadas a esse feitor desde o tempo do seu antecessor [Sebastião Bravo 
Botelho], das quais se passou quitação pelo juiz Ordinário, servindo de ouvidor, por achá-lo alcançado nas 
contas daquela Fazenda; solicitando que doravante os juízes Ordinários não se intrometessem na 
arrecadação e negócios pertencentes àquela instituição, quando substituíssem por vacância ou 
impedimentos, o ouvidor-geral, o que aliás era-lhes proibido por lei e regimento da Alfandega; e sobre se lhe 
determinar se a importância da dívida arrecadada à cabeça de casal pertencia à feitoria de Cacheu ou àquele 
Almoxarifado.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 99. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1271. 1732, Setembro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador de ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 15 de Janeiro, ordenando-o suspender a ordem de 3 de Julho de 1731, dando 
cumprimento as sentenças que o réu, capitão Marinho Tavares da Fonseca, alcançou no Tribunal da 
Relação; e que executasse também a ordem de 13 de Julho de 1729 para proceder à devassa daquele 
capitão, na existência de matérias sobre o qual não tivesse tido conhecimento, inclusos nos capítulos dados 
pelos moradores da ilha de Santiago.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 259v-260, anexo: provisões (2ª 
via), provisão (cópia), carta, requerimento e capítulos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 115, 60 e 10. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1272. 1732, Setembro, 28, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
em resposta à provisão de 16 de Outubro de 1731, ordenando-o informar com uma conta correcta e distinta, 
do que estava se devendo à fabrica da sé de [Santiago] 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 240-240v. consulta de 6 de 
Março de 1733; anexo: cartas, provisão (cópia) e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 100. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1273. 1732, Setembro, 28, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 9 de Junho de 1731 ordenando-o informar sobre a necessidade que havia de 
ornamentos nas igrejas das freguesias da ilha de [Santiago], advertindo-o também da forma como deviam os 
párocos fazer os requerimentos; e informando que das igrejas das oito freguesias que compunham a ilha de 
[Santiago] só duas, a da vila da Praia e São Lourenço dos Órgãos, tinham aquela necessidade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 240v-241v, consulta de 5 de 
Março de 1733. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 101. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1274. 1732, Setembro, 30, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] dando 
conta da chegada à ilha de Santiago, em 1730, de uma balandra inglesa vinda da Gâmbia, em negócio com 
cera, escravos, e do seu prático, Simão Mendes, natural daquela ilha e morador em Cacheu, ter comprado 
um termo de escravos, charamelas, para um António Vaz de França, homem preto e do mais rico que assiste 
naquela praça, corretor e agente de negócios dos ingleses; e explicando os motivos porque não deu 
despacho para o embarque daqueles escravos, cristãos e criados na cidade da [Ribeira Grande], com a 
doutrina cristã, para irem à Gâmbia; sobre se lhe determinar o que fazer nesta matéria.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 102. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1275. 1732, Setembro, 30, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] sobre ter 
dado execução à provisão de 30 de Janeiro, que o ordenava entregar ao bacharel João Barroso Pereira, 
indigitado para sindicar as mortes do antigo ouvidor Sebastião Bravo Botelho, seu irmão [Miguel Caetano 
Bravo de Barros], tio [Sebastião Pereira da Silva] e dois escravos, todas as ordens e papéis que tivesse em 
seu poder e relativos à residência tirada àquele ouvidor e ao ex-governador, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos; e informando que de entre os culpados que se acharam na devassa tirada por aquele 
sindicante e dos quais foi mandado proceder à sua prisão, tinham falecido o coronel Manuel Franco [da Silva], 
e os sargentos-mores Agostinho Rebelo e Domingos Lopes, restando fazer diligência para prender o último 
culpado, conforme os documentos que junta. 
Anexo: certidões e recibo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 103. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1276. 1732, Outubro, 6, Ribeira Grande 
Carta do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
sobre a relação dos rendimentos dos despachos que se fizeram na Alfandega da cidade da Ribeira Grande, 
dos direitos que pagaram os navios que compram refrescos na vila da Praia e relativos ao ano de 1731, e da 
arrecadação dos rendimento das ilhas de São Nicolau, da Boavista, São Vicente, Brava e ilha do Maio. 
Obs.: m. est., anexo: relação 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 105. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1277. [ant. 1732, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do escrivão João Baptista Jordão, que fora à ilha de Santiago em companhia do sindicante 
João Barroso Pereira devassar das mortes do antigo ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, seu irmão 
[Manuel Caetano Bravo de Barros], seu tio [Sebastião Pereira da Silva e seus escravos, solicitando que o 
depositário da alçada deste Conselho, Agostinho Manuel Godinho, lhe entregue a ajuda de custo que tinha 
lhe sido atribuído, desobrigando-o da sua reposição atendendo ao dispêndio que fez naquela diligência. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 108. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1278. [ant. 1732, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do beneficiado e tesoureiro da igreja matriz da freguesia da vila de São Filipe, ilha do 
Fogo, padre Domingos de Sousa Lobato ao rei [D. João V] solicitando mandar o tesoureiro deste Conselho 
fazer-lhe o pagamento dos dinheiros devidos naquelas serventias como consta da certidão que remete. 
Anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 109. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1279. [ant. 1732, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de D. Antónia de Valdevez, viúva do capitão de cavalos, João Barbosa Martins e moradora 
na ilha de Santiago, ao rei [D. João V] solicitando provisão para ser tutora dos seus filhos menores, Francisco, 
Cipriano e Sebastião, por ser administradora e cabeça de casal dos seus bens. 
Anexo: despacho 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 107. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1280. 1732, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento de Teresa Maria de Jesus, viúva 
do meirinho João Baptista Fernandes, que fora à ilha de Santiago em companhia do sindicante João Barroso 
Pereira devassar das mortes do antigo ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, seu irmão [Manuel Caetano 
Bravo de Barros], seu tio [Sebastião Pereira da Silva e seus escravos, solicitando, pelo depositário da alçada 
deste Conselho, Agostinho Manuel Godinho, o pagamento da quantia da ajuda de custo que tinha sido 
atribuído ao marido atendendo ao grande dispêndio que tinha feito naquela diligência. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 110 e106. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1281. [ant. 1732, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila da Praia, João de Barros de Sousa Bezerra, nomeado pelo 
governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, na vaga deixada por promoção de João Pereira de 
Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 111. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1282. [ant. 1732, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO do cónego Pedro de Barros, nomeado para a conezia da sé de [Santiago], ao rei [D. João 
V] solicitando provisão de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 112. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1283. [ant. 1732, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão-mor nomeado para Cacheu, João [Pereira] de Carvalho, ao rei [D. João V] 
solicitando traslados do regimento dos capitães-mores e ouvidor daquela povoação, por suspeitar terem 
queimado no incêndio que ali ocorrera. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 113. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
 

 

1284. [ant. 1732, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do tenente de cavalos José Coelho Monteiro, assistente na ilha de Santiago, ao rei [D. 
João V] solicitando contrato de arrendamento da venda de vacas, cabras e porcos e outros gados miúdos 
para o aprovisionamento dos navios estrangeiros, por tempo de seis anos,  de uma das ilhas de Cabo Verde 
que eleger, pagando direitos à Fazenda Real com a condição de nenhuma outra pessoa o possa vender 
naquela ilha enquanto durasse o referido contrato. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 269-269v 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 114. 
AHU_CU_024, Cx. 14, D. . 
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1285. [ant. 1733, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] solicitando o 
pagamento na Corte, da quantia devida dos seus salários. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1286. 1733, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta de 26 de Setembro de 1732, do 
desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, acerca da moeda acho-ache que fora 
introduzida e circulava sem ordem real, e solicitando que se remetesse a moeda provincial de cobre, 
correspondente ao de Brasil e Angola, proibindo-se, sob pena da ordenação, o uso do dinheiro que 
indevidamente corria. 
anexo: aviso, cartas, consultas (cópia), parecer 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 3, 2, 1 e cx. 14 doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1287. 1733, Janeiro, 22, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que se juntasse os demais papéis à carta do Bispo de Cabo 
Verde, [frei José de Santa Maria de Jesus],e fossem vistos pelo procurador da Coroa acerca do afastamento 
e substituição do religioso assistente na Guiné, padre Filipe Gomes dos Santos, em virtude de não ter sido 
condignamente castigado pela culpa que se lhe imputou de uma morte. 
Anexo: carta e auto. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 115.  
AHU_CU_049, Cx. 1, D. . 
 

 

1288. [ant. 1733, Fevereiro, 9] 
REQUERIMENTO do cónego prebendado na catedral da ilha de Santiago de Cabo Verde, padre José Nunes 
dos Santos ao rei [D. João V] solicitando que na provisão de licença que pede para embarcar para o Reino, 
conste a cláusula da licença do Bispo ordinário daquele Bispado, a quem deve ser apresentada a provisão 
para se dar cumprimento.  
Anexo: requerimentos, certidão, bilhete 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. , cxa. 14, doc. 104. 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1289. 1733, Fevereiro, 10, Lisboa 
AVISO do [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre ao [secretario de estado da 
Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real ordenando mandar dar providencias necessárias para as 
despesas referentes às resoluções das duas consultas sobre os requerimentos do governador nomeado para 
as ilhas de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, solicitando que que o tesoureiro do Conselho [Ultramarino] 
entregasse parte do seu soldo, como mesada, à sua mulher, D. Francisca Antónia de São Bento e que se lhe 
fizesse adiantamento de uma quantia por conta dos seus soldos para aprestar sua viagem à semelhança do 
que se fizera com os seus antecessores.. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 86 e 83. 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1290. 1733, Fevereiro, 10, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do Bispo de Cabo Verde, [frei D. 
José de Santa Maria de Jesus] respondendo à ordem régia que o  recomenda ter particular cuidado em que 
os párocos das igrejas daquelas ilhas tenham com quem se confessem ; e   sobre os meios que aponta para 
suprir a falta de clérigos naquele Bispado, indicando que se podia pedir ao prelado do arcebispado de Braga, 
dos Bispados de Coimbra, Porto e Guarda que tirassem inquirições de quem quisesse ir para aquele Bispado 
com a concessão de reverendas para aquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1291. [ant. 1733, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão da galera São João e Nossa Senhora da Soledade e Almas, Francisco 
Bernardes ao rei [D. João V] solicitando licença para poder andar alvorado na Corte e em todas as partes 
ultramarinas das conquistas, como fora concedida a outros capitães que levaram governadores a Angola, ao 
Maranhão e outras conquistas, uma vez que iria a cabo Verde e Cacheu levar os governadores delas. 
AHU- Angola, cx. 27, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 
 

 

1292. [ant. 1733, Março, 3] 
REQUERIMENTO do subtesoureiro da Santa Sé da ilha de Santiago de Cabo Verde, padre Manuel 
Gonçalves, ao rei [D. João V] solcitando o pagamento da quantia devida dos seus ordenados desde 1719 a 
1731. 
obs.: docs cosidos, anexo: docs. comprovativos 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. , cxa 14, doc. 19 ou 79? 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1293. 1733, Março, 3, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Soeiro, declarando que a galera São João e 
Nossa Senhora da Soledade e Almas de que é capitão Francisco Bernardes, e que vai para Cabo Verde e 
Cacheu, tem assinado conhecimento do que leva deste Conselho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1294. 1733, Março, 9, [Lisboa] 
ESCRITO do [desembargador] Belchior do Rego de Andrade a João de Leiro sobre a entrega do papel 
relativo à arrecadação da urzela que mandou o capitão Manuel Lopes Lobo fazer e acerca da dúvida que 
houve em se dar resposta à proposta deste Conselho. 
Anexo: escrito, ofício 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 7 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1295. 1733, Março, 11 ou 12 
Ver depois++++++++ 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 8 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1296. 1733, Abril, 4, Ribeira Grande 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da câmara da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago, Paulo 
Fernandes Moreira, por ordem do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, 
sobre o alvará de confirmação dos regimentos que ele deixou no estabelecimento e criação do governo das 
ilhas de Santo Antão, Boavista e São Nicolau. 
Anexo: certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 57 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1297. 1733, Abril, 26, [Lisboa] 
Ofício de Domingos ao secretário de estado Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real acerca da 
consulta lhe enviou, agradecendo o seu testemunho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 10 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1298. 1733, Junho, 9, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] sobre o cumprimento 
da ordem régia de 9 de Julho de 1729 e dirigida ao seu antecessor Francisco de Oliveira Granz, que 
determinava darem-se salvas apenas em quatro festas reais devido ao grande consumo da pólvora naquelas 
ilhas; sobre se esclarecer  quais das seis festas reais que ali realizavam, como a festa do Corpo de Deus, 
São Filipe e Santiago, Santa Isabel, Anjo Custódio, Ressureição e a Aclamação de D. João IV, se haviam de 
excluir. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.13 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1299. 1733, Junho, 9, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] solicitando um 
condestável, mestre de artilharia, e um tambor para ensinar os escravos os pontos de guerra; advertindo da 
falta de caixas em Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 14 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1300. 1733, Junho, 10, Ribeira Grande 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda Real e Guerra das ilhas de Cabo Verde, João Delgado 
Figueira, a pedido do capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, João de Barros de Sousa Bezerra, 
atestando os capitães-mores que foram seus predecessores. Destes, destacam-se os seguintes capitães-
mores: Pedro de Barros, Manuel Dias da Moura, João Nunes Castanho e João Pereira de Carvalho.  
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 15 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1301. 1733, Junho, 12, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] respondendo à provisão de 
26 de Fevereiro acerca do provimento que fez o seu antecessor, Francisco de Oliveira Granz, para servir de 
capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, a João de Barros Bezerra e de sargento-mor, a Bernardo Lopes 
Fragoso; e solicitando que se lhes dê confirmação da carta patente, por serem homens nobres e brancos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.  cxa. 14, doc. 88 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1302. 1733, Junho, 16, , Ribeira Grande 
CARTA  do provedor e irmãos da mesa do hospital da Santa Casa da Misericórdia da ilha de Santiago, cabo 
Verde, ao rei [D. João V] solicitando a confirmação de capelão daquele hospital, o padre João Marques Silva, 
nomeado por falecimento do padre Simão de Barros Coelho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 18 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1303. 1733, Julho, 14,  Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João V] ordenando o desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, 
José da Costa Ribeiro, dar seu parecer à carta de 22 de Julho de 1732 do capitão-mor da ilha de Santo 
Antão, Cláudio Roquete da Silva, acerca do regimento que deu para aquela ilha que o exclui da tutela da 
Fazenda Real e isentando os seus moradores da sua jurisdição; e determinando que estes e os oficiais da 
câmara daquela ilha devem obedecer a ordem e o cargo do capitão-mor. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.   cxa. 13, doc. 23 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1304. [ant. 1733 Agosto, 3] 
Ver depois e juntar as cartas ver depois+++++ 
LISTA das cartas dos governador 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 12 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1305. 1733, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Bento 
Gomes Coelho, acerca da execução da ordem de 15 de Março de 1733, a respeito do arrendamento, 
extração e proibição de saída da erva urzela das  ilhas; e sobre se proibir também a sua venda em distritos 
que fora da tutela daquele governo. 
Anexo: carta, parecer 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 19 e 20 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1306. 1733, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador de Cabo Verde, Bento 
Gomes Coelho, dando conta, em resposta à ordem régia  de 22 de Dezembro de 1732, de não terem 
chegado às ilhas, os degredados mandados para servir de oficiais de vários ofícios como carpinteiros, 
ferreiros e serralheiros; sobre a necessidade que havia daqueles oficiais; e acerca do que o seu antecessor, 
Francisco de Oliveira Granz, tinha feito em relação às madeiras que mandou cortar em São Miguel para 
benefício das fortificações e obras da fortaleza de [São Filipe], dando licença para extração da urzela à 
balandra inglesa que as tinha transportado. 
Anexo: carta, consulta (cópia), parecer 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 21 e 22 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1307. [ant. 1733, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do coronel do regimento da guarnição da vila da Praia, Sebastião Gomes Noya, nomeado 
pelo governador [Francisco de Oliveira Granz]na vaga deixada pela promoção do coronel João de Barros, ao 
rei [D. João V] solicitando aprovação naquele posto e que se lhe passe carta de confirmação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 23 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1308. [ant. 1733, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das ilhas de Cabo Verde, Bernado Lopes Fragoso, nomeado pelo 
governador Francisco de Oliveira Granz, na vaga deixada por falecimento de Agostinho Rebelo, ao rei [D. 
João V] solicitando carta patente de confirmação do referido posto. 
Anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 16 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1309. 1733, Agosto, 12, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] queixando-se dos 
procedimentos do vigário geral  e provisor daquela sé, cónego António Andrade Figueira, que com a ausencia 
do Bispo [frei José de Santa Maria de Jesus] em Cacheu, tem abusado dos seus poderes sobre todos, 
eclesiásticos e homens de bens e particulares, proibindo missas nas freguesias, como a freguesia de São 
Miguel, intrometendo-se nos assuntos judiciais e vivendo amancebado com a escrava Patrícia; sobre a 
petição de queixas que existem contra o vigário geral e que remete, assinado pelo cónego João Barbosa 
Barros, pedindo justiça e que seja enviado para o Reino.  
Anexo: requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 26 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1310. [ant. 1733, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do capelão do hospital da Misericórdia da ilha de Santiago, e sacerdote do hábito de São 
Paulo, padre João Marques Silva, nomeado pelo provedor e irmãos da Casa da Misericórdia, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão de confirmação na serventia da referida capelania. 
Obs.: docs. Cosidos; docs. comprovativos 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 17 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1311. [ant. 1733, Agosto, 26] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva, por seu procurador, ao 
rei [D. João V] solicitando ordem para que o provedor da Fazenda Real faça o pagamento dos seus soldos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.    cxa. 13, doc. 23 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1312. [ant. 1733, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria do terço do regimento da guarnição da cidade da Ribeira Grande, 
de que é coronel Sebastião Gomes Noya, António José de Araújo, nomeado pelo governador, Francisco de 
Oliveira Granz, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente  
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 

 

1313. [ant. 1733, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO de José Afonso Lima, homem de negócios e morador no Reino, ao rei [D. João V] 
solicitando que as ordens reais expedidas durante os anos de 1725 e 1726, sobre não obrigar os navios que 
de Cacheu iam para o porto daquelas ilhas descarregar fazendas e escravos procedendo antes o seu 
despacho por certidão de cargas e carta dos despachos que apresentassem da Alfândega de origem como 
também que o governador, o ouvidor e o Bispo não se intrometessem com o navio inglês fretado por ele para 
aquele negócio, fossem passadas por duas vias por conta de um novo navio inglês que quer mandar para 
Cabo Verde. 
Obs.: ver cx. 10 docs 102, 104 e cx. 11 doc. 49 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 31 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1314. 1733, Novembro, 13, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado para 
Cabo Verde, Lourenço Gonçalves Carrasco, solicitando que se dê, na Corte, à sua mulher e família, por ano, 
uma quantia por conta do seu ordenado, dando como fiança o seu vencimento. 
Anexo: requerimentos, certidão, consulta, informação 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 30, 32 e 29 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1315. [ant. 1733, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] 
solicitando mandar ordem ao ouvidor e provedor da Fazenda Real para que faça pagamento ao seu 
procurador dos dinheiros da sua aposentadoria. 
Obs.: docs. cosidos, anexo: provisão (1ª via) 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 33 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1316. [ant. 1733, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] 
solicitando o pagamento dos dinheiros devidos durante o tempo em que exerceu aquele cargo. 
Anexo: certidões, requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 34 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1317. [ant. 1733, Dezembro, 3] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a sé de Cabo Verde, padre Bernardino de Sena Leitão, 
sacerdote do hábito de São Pedro, ao rei [D. João V] solicitando provisão de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 35 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1318. [ant. 1733, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que o ouvidor provido Lourenço Gonçalves Carrasco tire sua residência e a remeta, 
em duas vias, constando não a ter tirado o ouvidor-geral, seu antecessor, José da Costa Ribeiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 36 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1319. 1733, Dezembro, 28, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] dando 
conta da execução do testamento de D. Joana de Santo Agostinho, mulher de Manuel Correia de Lacerda, 
instituidor da Capela constituída de morada de casas sita na rua do Calhau da cidade da Ribeira Grande, com 
pensão para missa cantada no convento [da igreja da Misericórdia]; solicitando ordem para declará-la vaga 
passando sua administração para a coroa por os seus instituidores, já falecidos, não terem deixado 
descendência, podendo as casas,  restauradas, ser moradia dos governadores; sobre as dúvidas que tem a 
respeito das Capelas que por extinção da linhagem e família dos instituidores ficam sob a administração da 
Casa da Misericórdia; pedindo para determinar se podem os irmãos da Misericórdia, contra a forma das 
instituições, vontade dos instituidores e de direitos comuns, vender os bens vinculados em Morgado e Capela 
e se os tesoureiros eclesiásticos estão isentos de dar contas das pensões e sua administração na Provedoria 
das Capelas; e sobre se existem, no tombo das Capelas das ilhas, fundamentos e cláusulas das instituições 
para se obrigar os administradores a dar contas que não à Provedoria, na forma como  procedeu, contra a 
jurisdição real, em relação à Capela instituída por Mateus Fernandes. 
anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 37 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1320. [ant. 1734, Janeiro, 12 ] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor de Cacheu, Pedro de Barros, cavaleiro professo da Ordem de Cristo 
e morador na ilha de Santiago, Cabo Verde, ao rei [D. João V] solicitando provisão de licença para vir à Corte 
trazendo também escravos para seus serviços. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 39 
anexo: bilhete 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1321. 1734, Janeiro, 16, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] sobre 
execução da provisão de 12 de Dezembro de 1732 que o ordena tirar residência do ex-governador, Francisco 
de Oliveira Granz. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 38 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1322. 1734, Janeiro, 25, Ribeira Grande, Santo Antão 
ESCRITO do capitão-mor da ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva para Bernardo Teles acerca da 
petição que lhe remete para despacho pedindo-lhe sua consequente devolução. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 40 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1323. 1734, Janeiro, 30, Lisboa 
PARECER do desembargador e provedor da comarca de Évora, João Barroso Pereira ao rei [D. João V] 
sobre requerimento de D. Margarida Pedrosa de Andrade, viúva do coronel Manuel Franco da Silva, natural e 
moradora da ilha de Santiago, Cabo Verde, solicitando mandar levantar o sequestro feito nos bens das 
Capelas dos Picos, Furna e Flamengos de que é morgada por sucessão do seu falecido pai, capitão João 
Barbosa Barros, e que lhe entreguem  os rendimentos das mesmas, vencidos depois da morte do marido que 
fora pronunciado pela morte do antigo ouvidor-geral, Sebastião Bravo Botelho, seu irmão Miguel Caetano 
Barros de Bravo e tio Sebastião Pereira da Silva. 
Anexo: provisão, requerimentos, certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 41 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1324. 1734, Fevereiro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] dando conta da chegada, 
vindo de Cacheu, do capitão de mar e guerra, João Dansaint, ao porto da vila da Praia de Santa Maria e de o 
ter notificado e embargado os negócios que tinha em terra por desobedecer à ordem de pagar os direitos 
reais sobre escravos e cera que trazia e o que tinha comprado na ilha, uma vez que, conforme confirmação 
do alvará régio que lhe estabelecia o contrato da ilha de Corisco e portos de Guiné, não estava isento 
daqueles pagamentos. 
Anexo: alvará (cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 42 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 

 

1325. 1734, Março, 1, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] dando conta dos avisos que 
recebeu dos capitães-mores das ilhas de Barlavento, Santo Antão, São Nicolau e Boavista, da ilha do Maio e 
do Fogo  sobre a execução das ordens régias em relação à extracção e saída da urzela, da desobediência 
dos feitores da Fazenda Real e dos contratos que faziam com estrangeiros; sobre o miserável estado das 
ilhas e a extrema necessidade e fome por que passam os seus habitantes por falta de mantimentos; e sobre a 
falta de armas, balas e pólvoras; solicitando o envio de mantimentos para a ilha de Santiago; informando 
sobre o seu desgoverno político; dos vereadores eleitos não cumprirem a obrigação moral dos seus cargos 
na câmara e queixando-se do ouvidor-geral, José da Costa Ribeiro, permitir-lhes dar posse a indivíduos 
culpados de crimes na serventia de cargos, como o caso do juiz mais velho, Gregório de Andrade 
Vasconcelos, do juiz Luís Freire de Andrade, servindo de almoxarife da Fazenda Real, do vereador Francisco 
Álvares e seu irmão, Luís Monteiro, servindo de procurador; de ter formado companhias de milícias naquela 
ilha, por freguesias e distritos; comunicando sobre o envio de soldados e cunhetes a Cacheu, a pedido do seu 
capitão-mor,  João Pereira de Carvalho. 
Anexo: certidão, despacho  
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 43 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1326. 1734, Março, 2, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] sobre as razões por que não 
cedeu à impugnação do ouvidor José da Costa Ribeiro em relação ao provimento de dois oficiais judiciais de 
acordo com o § 12 do novo regimento dado às ilhas do Barlavento; sobre as dúvidas que tem acerca do § 14 
daquele regimento a respeito dos feitores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 44 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1327. 1734, Março, 2, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] sobre a necessidade de 
existir também, nos governos  ultramarinos, a ordem que estabelece, no Reino, que todos os ministros de 
vara branca das cidades e vilas fossem obrigados a mostrar certidões dos governadores das armas e dos 
vedores gerais para por ela constar a sua obediência aos serviços régios e que sem elas não fossem 
admitidos a concurso pelo Desembargo do Paço. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 45 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1328. [ant. 1734, Março, 3] 
REQUERIMENTO do fabriqueiro da sé [da ilha de Santiago] de Cabo Verde, padre João Gomes de Oliveira, 
solicitando mandar o tesoureiro deste Conselho ou qualquer outro que for servido, fazer-lhe o pagamento da 
quantia devida dos dinheiros aplicados anualmente para a fábrica das igrejas daquela ilha, por forma a pagar 
os ornamentos encomendados para aquela sé. 
Anexo: parecer, certidão, certidão (1ª via), despacho  
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 46, 48 e 57 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1329. 1734, Março, 5, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] pedindo 
esclarecimento sobre as ordens constantes das provisões de 3 de Agosto de 1725 e de 1 de Junho de 1723, 
dadas respectivamente aos antigos ouvidores Sebastião Bravo Botelho e Manuel Carneiro Ramos, a respeito 
dos mestres e capitães dos navios serem obrigados a comunicar aos governadores o dia de sua viagem e 
pedir seu respectivo despacho, por dúvidas que tem sobre o que puseram em pratica aqueles governadores 
e, por obrigação, aos dois escrivães, da Fazenda e Contos; e sobre os rendimentos e emolumentos que 
deveriam perceber o ouvidores gerais e a serventia, anexa, o cargo de provedor da Fazenda Real.  
Obs.: mau est., anexo: despacho, certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 47 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1330. 1734, Março, 24, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta do 
pronunciamento de prisão feito ao feitor de Cacheu pelo capitão-mor, João Pereira de Carvalho, pelo prejuízo 
dado à Fazenda Real; de ter determinado o envio de um novo feitor para aquela povoação; e sobre se lhe 
ordenar como proceder, caso aquele feitor for considerado culpado.  
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 50 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1331. 1734, Maio, 4, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando juntar a carta do ouvidor-geral de Cabo Verde, José da 
Costa Ribeiro, de 7 de Setembro de 1732, à correspondência do Bispo daquelas ilhas, [frei José de Santa 
Maria de Jesus], de 3 de Maio de 1734, a propósito dos seus pareceres em relação à eficácia das cadeiras de 
moral e latim, estabelecidas no convento da ilha de Santiago para o ensino e utilidade daquele Bispado.  
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.  cx. 14, doc. 96 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1332. 1734, Maio, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei José 
de Santa Maria de Jesus, propondo a sua desobrigação do vínculo daquele Bispado pela impossibilidade de 
residir na ilha de Santiago, devido ao estado de cegueira em que se encontra; sobre o pedido que faz para o 
conserto e reparos da igreja da sé; do aumento da côngrua que solicita para o clero das ilhas; e sobre a falta 
que há de clérigos naquele Bispado e o que propõe para suprir a sua falta. 
Anexo: carta, consulta 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.49 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1333. 1734, Junho, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-
mor da ilha de Santo Antão por ter acabado o tempo de provimento do capitão Cláudio Roquete da Silva, de 
que é opositor o furriel de dragões  do regimento do coronel, António Souto Maior, da província de Trás-os-
Montes, José Vieira da Silva. 
Anexo: bilhete, requerimento, parecer (minuta),  
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 51 e 52 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1334. 1734, Julho, 3, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] sobre 
execução da provisão de 27 de Agosto de 1733 referente à proibição dos salários excessivos que recebiam 
os julgadores nas Ouvidorias, o registo da ordem, remetendo certidões do seu cumprimento. 
Anexo: provisão (cópia), certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.53 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1335. 1734, Julho, 18, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão régia de 7 de Setembro de 1733, que ordenava informar acerca da Capela instituída das 
fazendas de Francisco Vidão de Andrade e sua mulher, Ana Sequeira, na ribeira de Santana e tombadas na 
sé do cabido de [Santiago] com pensão de duas missas cantadas e cinquenta e duas missas rezadas e que 
foram doadas como bens livres à viúva de Pedro Robalo de Valdevesso e cuja administração pertencia a 
Margarida, filha de João Barbosa Barros. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod.489, fl. 280 e 297, anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 54 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1336. 1734, Agosto, 3, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
informando, em resposta à provisão régia de 2 de Maio de 1733, que o mandava pronunciar se a Fazenda 
Real pagava alguma quantia do dinheiro aplicado para os ornamentos das igrejas das freguesias da ilha; 
como eram despendidas essas quantias anualmente, passando doravante a ser explicitadas nos 
requerimentos dos párocos. AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.55 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1337. [ant. 1734, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria de uma das companhias de que é coronel Manuel Franco da Silva, 
Manuel José de Oliveira, nomeado pelo governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, na vaga 
deixada por morte do capitão Manuel Bravo Botelho, solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.58 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1338. 1734, Setembro, 9, Ribeira Grande 
AUTO de justificação dos papéis de serviço do antigo capitão-mor de Cacheu e cavaleiro professo da Ordem 
de Cristo, Pedro de Barros, passado pelo escrivão da Correição, António de Brito do Lago, por despacho do 
desembargador e ouvidor-geral, José da Costa Ribeiro. 
Anexo: docs. cosidos 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.56 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1339. 1734, Setembro, 8, Lisboa 
CARTA do antigo governador de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz ao rei [D. João V] dando seu 
parecer sobre o regimento dado pelo governador Bento Gomes Coelho relativo à nova forma e disposição 
para a regência dos terços e das ordenanças da ilha de Santiago. 
Anexo: regimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 60 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1340. 1734, Setembro, 25, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta do 
estado das armas recolhidas do navio que naufragou na ilha do Fogo e que eram para ser enviadas para 
Cacheu, e solicitando que fossem remetidas para o Reino bem como o sino da Fortaleza Real de [São Filipe]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 62 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1341. 1734, Setembro, 25, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta das 
chuvas que tinham caído, amenizando a fome que tinha assolado as ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc.71 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1342. 1734, Outubro, 5, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] dando 
conta dos conflitos constantes que o opõem ao governador, Bento Gomes Coelho, da sua intromissão nas 
questões da administração da Fazenda Real, a exemplo do despacho e licença de navio inglês que tinha 
aportado a vila da Praia que conforme o regimento da Fazenda cabia a ele, como provedor, a efectivação do 
processo; na administração da justiça e nomeação e provimento de oficiais sem sua  ordem ou provimento; a 
intervenção e influência que exercia na eleição dos feitores para Cacheu em detrimento da camara; alertando 
dos prejuízos que esta prática resultava quer na arrecadação da Fazenda e governo da ilha, ao pretender, o 
governador, de tudo fazer regalia e seu património o que tem degradado a ação administrativa tanto da 
cidade da [Ribeira Grande] como da vila da Praia, causando o despovoamento, falta de guardas nos presídios 
e fortificações e embaraço administrativo, pela inexistência de uma política, na receção de navios 
estrangeiros nas alfandegas, proliferação de roubos e crimes, ficando as devassas levadas a cabo, sem 
efeito, por não haver meios de prender os criminosos; solicitando mandar declarar por lei e regimento os 
casos em que os provedores da Fazenda e Capelas, e os ouvidores devem ser subordinados e subalternos 
dos governadores e em que se lhes devem obedecer as suas ordens e portarias aclarando as dúvidas na 
relação jurisdicional entre governador e ouvidores; pede sucessor por estar no fim do seu provimento. 
Anexo: docs. cosidos (ver) 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 63 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1343. [1734], Outubro, 12, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V]  sobre a 
ordem de 1 de Abril de 1734, para registar nos livros dos Contos daquele Almoxarifado, as verbas que 
constavam do pagamento feito na Corte, ao fabriqueiro da sé da ilha de [Santiago], [padre João Gomes de 
Oliveira], da quantia  devida desde 1703 a 1730, remetendo certidão da sua execução bem como do 
pagamento do montante respeitante ao resto dos soldos devidos ao antigo governador, Francisco de Oliveira 
Granz; sobre o alvará de confirmação dos regimentos da justiça e outros para as ilhas do Barlavento, com 
excecão das ilhas da Maio e Brava;  e pedindo seu sucessor. 
Obs.: mau est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16,  doc. 8 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1344. [ant. 1734, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do chantre nomeado para a sé de Santiago, padre António de Andrade Figueira ao rei [D. 
João V] solicitando alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 65 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1345. 1734, Dezembro, 6, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] sobre a ordem de  22 
de Outubro de 1733 para informar e decidir sobre os sujeitos mais capazes de ocupar os postos que 
vagassem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 66 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1346. 1734, Dezembro, 6, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] informando ter 
publicado e registado nos livros dos registos, o decreto régio de 7 de Março, que proíbe o casamento, nas 
conquistas, sem licença especial, dos ministros de letras, especialmente os que servem no estado da Índia e 
as respectivas punições que incorriam aqueles que contrariassem essa resolução.  
Anexo: certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 15,  doc. 67 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
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1347. 1734, Dezembro, 6, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] em resposta à provisão  de 
23 de Fevereiro de 1733 que ordena declarar nas cartas patentes, a incapacidade, ausência ou qualquer 
outro motivo que leva a tirar os postos às pessoas, declarando os que ficam reformados e sem soldos. 
Anexo: relação 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 68 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1348. 1734, Dezembro, 6, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta ter 
encalhado no areal da vila da Praia uma galera inglesa vinda de Cacheu carregada de escravos e cera sob a 
responsabilidade de José Afonso Lima e outros interessados no Reino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 69 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1349. 1734, Dezembro, 6, Ribeira Grande 
CARTA (1ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 13 de Outubro de 1733 que o manda informar e dar seu parecer, ouvindo por escrito, o provedor 
da Fazenda, [José da Costa Ribeiro], acerca do pedido de ordenado feito pelo mestre da capela da igreja 
matriz da vila de São Filipe, ilha do Fogo, padre Pedro Francisco Alvange. 
Obs.: docs. cosidos. anexo: provisão (1ª via), requerimento (cópia), carta, informação, requerimentos, 
certidões, provisão  
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 70 
AHU_CU_024, Cx. 15, D. . 
 

 

1350. 1735, Janeiro, 27, Lisboa 
CARTA do [corregedor da Corte do Crime da Corte], Diogo da Fonseca Pinto ao rei [D. João V] sobre o 
precatório que remete ao Conselho para se levantar o sequestro feito nos soldos do antigo sargento-mor de 
Cabo Verde, Agostinho Rebelo, consequência da culpa que lhe fora imputada das mortes do ouvidor-geral 
Sebastião Bravo Botelho, seu irmão [Miguel Caetano de Barros Bravo] e dois escravos; remetendo e emitindo 
parecer sobre documentos que absolviam o sargento-mor das culpas formadas sobre os descaminhos da 
Fazenda Real, com informações do desembargador, João Barroso Pereira, que tirou a devassa das mortes. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod.489, fl. 296, anexo: requerimento, 
certidões, cartas, provisão (1ª via), autos (traslado), parecer e auto de reformação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 1 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1351. [ant. 1735, Janeiro, 31] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços do antigo governador de Cabo Verde, Francisco 
de Oliveira Granz, de Abril de 1700 até Janeiro de 1735, como soldado cabo de esquadra, sargento, alferes, 
capitão de infantaria, sargento-mor da Comarca da Guarda e governador das ilhas a partir de 1727 que 
exerceu até 1732. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 2 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1352. 1735, Fevereiro, 8, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, [frei José 
de Santa Maria de Jesus] solicitando materiais e mais despesas para a conservação da igreja da sé da ilha 
de Santiago. 
Anexo: requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 3 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
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1353. 1735, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre  resolução de outra acerca da exposição do 
Bispo de Cabo Verde, frei José de Santa Maria de Jesus sobre a falta de clérigos que há no seu Bispado 
apontando meios para suprir essa necessidade. 
Anexo: consulta, parecer 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc.  cx. 15 doc. 59 e 64 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1354. [ant. 1735, Junho, 14] 
REQUERIMENTO do capitão-mor nomeado para a ilha de Santo Antão, José Vieira da Silva, solicitando 
ajuda de custo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 6 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1355. 1735, Junho, 27, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre cartas do governador de Cabo Verde [Bento 
Gomes Coelho] e do ouvidor-geral [José da Costa Ribeiro], datadas de 6 de Dezembro de [1733] e 4 de 
Janeiro de 1734, em resposta à ordem régia que os mandava informar da virtude e préstimo da erva urzela 
descoberta naquelas ilhas, proibindo, sob graves penas, a sua extracção a todas as pessoas, fossem elas 
nacionais ou estrangeiras, suspendendo e arrecadando as que tinham sido recolhidas a favor da Fazenda 
Real enquanto não houvesse uma resolução real sobre a sua administração; e sobre o pedido que fazia o 
ouvidor-geral para o provimento de José Lopes de Moura a capitão-mor da Serra Leoa atendendo ao zelo 
com que tinha prestado os serviços reais e para a conservação daquela povoação. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 246-246v;  anexo: parecer e 
parecer (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc.  cx. 17 doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1356. 1735, Julho, 12, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando o governador de Cabo Verde, [Bento Gomes Coelho] 
publicar editais para provimento do capitão-mor da ilha do Fogo e informe da capacidade e merecimento dos 
opositores. [Como opositor concorre o capitão de cavalos, António Mendes Leitão]. 
Obs.: no verso, informação de serviço de António Mendes Leitão 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 7 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1357. 1735, Agosto, 8, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do desembargador e ouvidor-geral de 
Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, dando conta da sua ida a Cacheu a sindicar o capitão-mor dessa praça, 
João Perestrelo e a outras diligências do serviço real; e sobre o que lhe sucedeu com o francês, [capitão-de-
mar-e-guerra], João Dansem (sic) [Dansaint] sobre o transporte do seu navio para a ilha, devassa que tirou e 
pronunciação que fez contra o seu procedimento daquele capitão.  
Obs.: docs. cosidos, ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls 247-248v, 
consulta de 8 de Agosto de 1735, anexo: informação, carta, auto de devassa 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 10 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1358. 1735, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do presbítero da Ordem de São 
Pedro, nomeado para Cabo Verde, padre Manuel Barbosa da Cruz, solicitando, com informação do Bispo [frei 
José de Santa Maria de Jesus], a consignação de um ordenado para cobrir os gastos que fizesse com as 
deslocações entre as ilhas; do contrário, caso não fosse revogado a provisão para ocupar o lugar vacante 
daquele deado se lhe desse sua demissão. 
Anexo: consulta, consulta (cópia), certidão, pareceres e requerimentos  
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 11, 4, 5 e cx. 15 doc. 28 e 61 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
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1359. [ant. 1735, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva ao rei [D. João V] 
solicitando o envio de um ministro para tirar sua residência. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 12 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1360. [ant. 1735, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva ao rei [D. João V] 
solicitando deferir o papel que cabe aos capitães-mores na sua jurisdição e em particular na intendência da 
Fazenda Real na qual que se vê excluído pelo provedor e ouvidor-geral, [José da Costa Ribeiro]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 13 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1361. 1735, Setembro, 23, [Lisboa] 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, [frei José de Santa Maria de Jesus], ao rei [D. João V] dando conta da 
viagem que fez à Guiné para averiguar o fundamento das queixas que fazem contra e um e outro, o [vigário 
geral e visitador do distrito da Guiné], António Henriques Leitão e o capitão-mor de Cacheu, João Pereira de 
Carvalho, e afirmando que não encontrou nenhum má conduta nos procedimentos do religioso, e que para 
além de participar no negócio de escravos, era inculpável e zeloso. 
AHU-Guiné, cx. ?6, doc. 58. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 
 

 

1362. 1735, Setembro, 25, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta da falta de 
oficiais de ofícios para o conserto das armas e apetrechos de guerra. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 14 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1363. [ant. 1735, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO de Celestino Moniz da Silva, morador na ilha de [Santiago], Cabo Verde, e genro do antigo 
capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, ao rei [D. João V] solicitando, tendo em atenção ao que 
consta do auto de justificação que remete, ordenar o que for servido acerca da arrematação feita naquela 
povoação pelo ouvidor José da Costa Ribeiro,  dos bens sequestrados do seu falecido sogro? dos quais se 
incluía a prata do depósito do sargento-mor João Tavares. 
Anexo: auto de justificação 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 15 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1364. [ant. 1735, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO do procurador geral da Ordem  dos Pregadores, padre António Baptista e soror Iria 
Feliciana, religiosa no mosteiro de São João da vara de Setúbal, ao rei [D. João V] solicitando ordem para 
que o ouvidor-geral  de Cabo Verde [José da Costa Ribeiro], ou quem seu cargo servir, dar cumprimento à 
carta precatória que manda remeter para o Juízo da Correição do Crime da Corte os bens sequestrados 
naquelas ilhas, do seu irmão e tio, o sargento-mor Agostinho Rebelo de quem eram herdeiros. 
Obs. Ver doc. 1 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 16 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1365. 1735, Novembro, 23, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando remeter as munições que constam da relação requerida 
pelo governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, com informação sobre os demais papéis. 
Anexo: despacho, cartas, certidões, relação, cartas (cópia), informação (traslado), provisões (cópia), auto de 
embargo, certidão (traslado), termo de audiência 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 17 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
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1366. 1735, Novembro, 19, Ribeira Grande 
Folha dos pagamentos (traslado) do Bispado de Cabo Verde. 
Anexo: lista, resumo e relação 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. cx.13. doc. 12-A 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1367. 1735, Dezembro, 6, [Ribeira Grande] 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei [José de Santa Maria de Jesus] ao rei [D. João V] solicitando ordem 
para que os capitães-mores nomeados para Cacheu, notificassem, sob pena, os capitães e mestres dos 
navios que transportassem clérigos, sem licença daquele Bispado, do distrito da Guiné para outras partes que 
não fosse para a ilha de Santiago.  
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 19 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1368. 1735, Dezembro, 22, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para remeter ao governador de Cabo Verde [Bento Gomes Coelho], ao 
ouvidor [José da Costa Ribeiro] e ao capitão-mor de Cacheu [João Pereira de Carvalho], cópia da lista dos 
degradados que vão num navio, pedindo para comunicar quando os recebessem, e que os empregassem nos 
seus ofícios, zelando para que não se ausentassem e que cumprissem o degredo. 
Anexo: lista 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 21 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1369. 1735, Dezembro, 28, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Soeiro, declarando que o navio Santa Ana e 
Almas de que é mestre António Nunes Correia, que vai para Cabo Verde e Cacheu, tem assinado 
conhecimento do que leva deste Conselho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 22 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1370. 1735 
REQUERIMENTO de António Bravo Botelho, pai do antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, Sebastião Bravo 
Botelho, solicitando certidão onde consta os ordenados devidos ao filho, enquanto exerceu aquela ocupação, 
para desobrigar o seu fiador do pagamento que, sob fiança, se lhe fizera. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 23 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1371. 1736, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre resolução de outra, acerca do requerimento do 
capitão-mor nomeado para a ilha de Santo Antão, José Vieira da Silva, solicitando ajuda de custo na forma 
que se tem dado ao capitão-mor de Cacheu e da capitania de Angola. 
Anexo: consulta, informação, certidão, despacho, requerimentos, aviso 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 25, 24 e 18 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1372. 1736, Março, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do Bispo de Cabo Verde, frei [José de 
Santa Maria de Jesus] dando conta dos procedimentos do governador Bento Gomes Coelho, vivendo 
escandalosamente e amancebado com uma Maria de Moniz de quem teve uma filha. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 26 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
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1373. [ant. 1736, Março, 3] 
REQUERIMENTO do coronel da ilha de Santiago, Cabo Verde, Diogo Sanches  de Ovando, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para permutação e sub-rogação das terras do Bugende, sitas naquela ilha e vinculadas à 
capela de que era administrador por testamento deixado por António de Aguiar, cometendo-se o seu efeito ao 
ouvidor-geral para averiguação da utilidade do vínculo e segurança da sub-rogação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1374. [ant. 1736, Março, 3] 
REQUERIMENTO do coronel da ilha de Santiago, Cabo Verde, Diogo Sanches  de Ovando, ao rei [D. João V] 
solicitando se que ordene o governador [Bento Gomes Coelho] para por em liberdade os seus escravos, 
ressarcindo-o das perdas e danos ou que os remeta à cadeia da Ouvidoria para que o ouvidor [José da Costa 
Ribeiro] os possa libertar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 28 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1375. 1736, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para governador de 
Cabo Verde. São opositores o sargento-mor, José da Fonseca Barbosa, Pedro de Barros que serviu em 
praça de alferes, tenente, ajudante e capitão de cavalos, de tropa que faz guarda à ilha, capitão de infantaria, 
tenente general, coronel e capitão da vila da Praia. 
Anexo: bilhete, pareceres 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 31, 30 e 29 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1376. [ant. 1736, Junho, 9] 
REQUERIMENTO do cabo de esquadra, Manuel de Freitas, da companhia do capitão conde de Tarouca [D. 
João Gomes da Silva], de um dos regimento da Corte de que é coronel o monteiro-mor do Reino, ao rei [D. 
João V] pedindo provimento do posto vacante de capitão-engenheiro de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 33 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1377. 1736, Julho, 20, Lisboa  
PARECER do Conselho Ultramarino sobre se mandar ordem ao cabido [da sé de Santiago], Cabo Verde, 
determinando que o visitador do distrito da Guiné, António Henriques Leitão, recolhesse à ilha de Santiago, 
para tomar conhecimento dos capítulos que contra ele fez, entre outras pessoas, o capitão Estêvão dos 
Santos. 
Anexo: requerimento e despacho. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 82. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 
 

 

1378. 1736, Setembro, 6, Lisboa 
PARECER do Concelho Ultramarino ao rei [D. João V] acerca do adiantamento dos soldos que pede o 
governador nomeado para Cabo Verde, José da Fonseca Barbosa 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc.34 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1379. 1736, Setembro, 8, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] sobre a 
provisão de 20 de Julho de 1735 que o manda, como provedor, tombar as capelas que não se encontravam 
tombadas, na forma do seu regimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 35 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
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1380. 1736, Setembro, 8, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 11 de Agosto de 1735 que o ordena proceder ao sequestro de todos os bens que ali 
se achassem e pertencentes ao francês, João Dansaint, pondo em depósito o produto dos corruptíveis para 
pagamento da Fazenda Real. 
Anexo: certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 36 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1381. 1736, Setembro, 26, Ribeira Grande  
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 12 de Setembro de 1735 pela qual se ordena que quando se manda aos 
governadores que informem, ouvindo os ouvidores e provedores da Fazenda por escrito, que as respostas 
devem dar-se aos mesmos, por carta. Informando ficar esta ordem registada na Câmara da Correição e nos 
Contos conforme certidões que envia. 
Anexo: certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 37 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1382. [ant. 1736, Setembro, 28] 
Anexo: aviso 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 38  PASSAR da CXA.17 DOC. 3  
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1383. 1736, Setembro, 28, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 31 de Agosto de 1734 que o ordena fazer obras na casa da Alfandega requerida pelo 
governador; carregar em receita ao Almoxarifado os direitos que se pagassem de tudo o que entrava e saia 
da mesma Alfandega; e que informe, com seu parecer, sobre o pagamento, em espécie, dos direitos que 
satisfaziam os estrangeiros das fazendas que ali vendiam.  
Anexo: certidão  
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 39 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1384. 1736, Outubro, 5, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V]  
respondendo à provisão de 15 de Janeiro de 1732 que o manda suspender a ordem de 3 de Julho de 1731, 
dando cumprimento às sentenças da Relação [de Lisboa?] que recaíssem sobre o capitão-mor Martinho 
Tavares [da Fonseca]; e que cumprisse a ordem régia de 13 de Julho de 1729 para tirar devassa do 
capitulado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 40 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1385. 1736, Outubro, 12, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] dando 
execução às provisões de 11 de Agosto de 1734 e 6 de Agosto de 1735 que ordenam por nos tabeliães dos 
Contos as verbas dos pagamentos feitos na Corte, pelos tesoureiros deste Conselho, aos filhos da folha 
daquele Almoxarifado por falta de rendimento da Alfandega e remeter certidões das mesmas. 
Anexo: certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 41 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
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1386. 1736, Outubro, 24, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] satisfazendo a 
provisão de 6 de Dezembro de 1735 que o ordena remeter os canos das espingardas do navio que tinha 
naufragado na ilha do Fogo bem como o sino quebrado da Fortaleza Real [de São Filipe]; sobre a relação que 
envia onde consta o número dos canos e o peso do sino. 
Anexo: ofício (2ªvia), relação  
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 42 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1387. 1736, Outubro, 24, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta  da 
chegada do feitor de Cacheu, António Pereira; e informando dar a conhecer, conforme ordem da provisão de 
7 de Dezembro de 1735, do que resultar da sua sentença. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 43 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1388. 1736, Outubro, 24, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] comunicando ter dado 
execução à provisão de 12 de Setembro de 1735, que o ordena entregar a botica ao armazém; e informando 
acerca da pobreza da ilha de [Santiago], e da falta de remédios. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 44 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1389. 1736, Outubro, 24, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 7 de Junho de 1734 que o ordena tomar exacta informação acerca das pessoas que costumam 
curar na ilha de [Santiago] para fazerem a relação dos medicamentos de maior duração, necessários para o 
curativo; sobre a lista elaborada pelo capelão e assistente dos enfermos da Misericórdia, padre João 
Marques, que remete. 
Anexo: lista 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 45 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1390. 1736, Outubro, 24, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] sobre a provisão de 
30 de Agosto de 1734 que o ordena prender os soldados que tinham fugido de Cacheu para as terras do 
gentio, tendo por objectivo a Gâmbia e dali passar para a ilha de [Santiago]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 46 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1391. 1736, Outubro, 24, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] sobre a provisão de 
18 de Março de 1735 que o ordena trocar dois barris de pólvora  em cada navio que passasse anualmente 
naquelas conquistas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 47 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1392. 1736, Outubro, 26, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] comunicando do aviso 
que recebera do capitão-mor da ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva, de ter falecido na ilha de São 
Nicolau, o capitão-mor, José Vieira, que o ia substituir.  
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 48 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
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1393. 1736, Outubro, 26, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta de ter 
ordenado o capitão-mor de Cacheu [João Pereira de Carvalho], como auditor particular da gente da guerra, 
tirar devassa dos delitos levados a cabo, naquela praça, por Respício Gomes, sobrinho do [capitão] Nicolau 
de Pina [Araújo], e pedindo medidas punitivas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 49 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1394. 1736, Outubro, 26, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] solicitando sucessor e 
informando da sua suspeição em relação ao ouvidor-geral [José da Costa Ribeiro], tirar sua residência. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 50 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1395. 1736, Outubro, 30, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] solicitando se lhe 
abone como ajuda de custo o tempo que faltou para completar o mês e meio de viagem o qual foi-lhe 
recusado pagamento pelo provedor da Fazenda Real, José da Costa Ribeiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 51 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1396. 1736, Outubro, 31, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
queixando dos procedimentos do governador, Bento Gomes Coelho, dos oficiais da câmara e informando 
acerca do estado da justiça na ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 53 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1397. [post. 1736, Novembro, 6] 
INFORMAÇÃO  do Conselho Ultramarino sobre os serviços prestados por Cândido de Almeida Spínola na 
ilha de Santiago, Cabo Verde, de Junho de 1707 a Novembro de 1736, em praça de soldado infante e de 
cavalo na companhia da nobreza, alferes da cavalaria, capitão, sargento-mor de infantaria, capitão-mor da 
Fortaleza de São Filipe, coronel de um dos regimentos que faz guarnição à cidade da Ribeira Grande, juiz 
ordinário na vila da Praia e como governador das armas daquele governo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 55 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
 

 

1398. 1736, Dezembro, 30, Ribeira Grande 
CARTA do antigo governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta dos 
inúmeros delitos e mortes que teem sucedido naquelas ilhas e das prisões que mandou fazer; referindo à 
debilidade da justiça na ilha [Santiago] e aos acontecimentos que se seguiram à queixa do escravo de Diogo 
Sanches no Juízo da Ouvidoria pela recusa do ouvidor [José da Costa Ribeiro], em conceder sua liberdade; 
solicitando tirar devassa desse facto, incluindo nela o procedimento e ocorrência que teve naquela ocasião o 
cónego António de Andrade e seus filhos, como também conservar em prisão, na sua casa de Buguende, o 
mesmo Diogo Sanches.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod 478, fl 256v-257v, consulta de 7 de 
Julho de 1737. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16 doc. 54 
AHU_CU_024, Cx. 16, D. . 
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1399. 1737, Janeiro, 1, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] dando conta do miserável 
estado em que se encontrava a Santa Casa da Misericórdia pelos descaminhos na arrecadação dos seus 
rendimentos, pelo não cumprimento dos legados deixados pelos seus benfeitores, não havendo, por isso, 
recursos para manter a iluminação dos ornatos, curativo e sustentação dos pobres; queixando-se do ouvidor-
geral Manuel Carneiro Ramos que na execução da ordem de tomar conta das dívidas cobradas pelos 
tesoureiros, embolsava os salários, agravando as dívidas e a falência daquela instituição; e advertindo que se 
tomassem providencias necessárias  no emprego do provedor e tesoureiro da Santa Casa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 1 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1400. 1737, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento de Artur Holdscoorth, homem de 
negócios de nacionalidade britânica, e morador na cidade de Dartmouth, Reino da Inglaterra, solicitando 
licença para recuperar, à sua custa, os salvados do navio Vausittern pertencente à Companhia da Índia 
Oriental Inglesa e do qual era concessionário, que há cerca de vinte anos, vindo das Índias Orientais,  tinha 
naufragado na ilha do Maio, e ordem para que o governador de Cabo Verde [Bento Gomes Coelho], na 
conformidade dos exemplos que alegava, lhe desse o apoio necessário. 
Anexo: requerimentos e aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 3 e 2 e cx. 16, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1401. 1737, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre requerimento do subdiácono do hábito de S. 
Pedro e natural da ilha de Santiago de Cabo Verde, José Freire de Andrade, solicitando uma esmola e ajuda 
de custo para regressar à sua pátria de onde tinha partido para o Reino na companhia do Bispo  frei D. José 
de Santa Maria de Jesus, assistindo-o também na Guiné, como seu secretário, e que faleceu no convento de 
S. Francisco de Xabregas, deixando-o desamparado e numa terra estranha. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 5 e 4. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1402. [ant. 1737, Abril, 3] 
REQUERIMENTO de Ana Maria, mulher de António Melo e Almeida ao rei D. João V solicitando a concessão 
de uma esmola para sua sustentação e das suas filhas menores como favorecimento de seu marido, feito 
cativo em Argel, pelos mouros, quando ia como escrivão do ouvidor-geral para Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 7 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1403. [ant. 1737, Abril, 3] 
REQUERIMENTO de D. Antónia Maria da Silva, do Reino do Algarve e mulher de ouvidor-geral nomeado 
para Cabo Verde ao rei D. João V solicitando a concessão de uma esmola para sua sustentação e a da sua 
filha enquanto durasse o resgate do marido cativo em Argel, pelos mouros, quando ia como para aquelas 
ilhas. (ver o nome do ouvidor) 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 7 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1404. [ant. 1737, Maio, 22] 
REQUERIMENTO de D. Isabel Bezerra, viúva do cavaleiro professo da Ordem de Cristo e antigo governador 
de Cabo Verde, Rodrigo de Oliveira da Fonseca, natural e morador daquelas ilhas, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que pudesse ser admitida na Casa de Suplicação da Corte, o direito de apelação à 
impugnação da partilha e inventário dos bens do seu falecido filho, o capitão-mor António Barros Bezerra, 
feitos pelo ouvidor José da Costa Ribeiro, por contemplação da viúva, D. Filipa da Penha e de seu tio, o 
cónego João Pereira, sem embargo de se ter passado o termo da lei para a dita apelação, por se sentir 
lesada e sem apoio do seu genro, o capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho e de um juiz para 
deferir-lhe na causa com justiça. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: bilhete, provisão (cópia) e auto de petição. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 9 e 11. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1405. [ant. 1737, Maio, 27] 
REQUERIMENTO de José Martinho Fragoso, natural do reino e assistente em Cabo Verde, ao rei D. João V, 
solicitando provimento no ofício de escrivão dos Contos e do Almoxarifado daquelas ilhas por o referido cargo 
não ter proprietário e por ele ter requisitos necessários para o servir. 
Anexo: bilhete, parecer e rol de inquirição. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1406. 1737, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do antigo governador da ilha de 
Santo Antão, Sebastião de Mendonça Zuniga, preso há cinco anos na cadeia da cidade de [Lisboa], 
solicitando perdão da condenação ao pagamento de uma quantia à Fazenda Real deste Conselho para poder   
ser solto e ter como satisfazer a referida condenação. 
Anexo: carta de perdão (traslado), certidão e autos (traslados) 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1407. 1737, Julho, 23, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ao governador de Cabo Verde [Bento Gomes Coelho] sobre o 
concurso de nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da vila da Praia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 14 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1408. 1737, Julho, 27, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V]  
informando acerca da execução da ordem régia de 24 de Novembro de 1734 que manda incorporar no 
Almoxarifado da ilha de Santiago o rendimento das ilhas Brava e do Maio enquanto os seus donatários não 
mostrassem confirmação de seus senhorios. 
Anexo: certidão e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1409. 1737, Julho, 27, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V]  
respondendo à provisão de 4 de Julho de 1736 que o manda remeter ao Reino, à ordem deste Conselho, a 
quantia dada, como adiantamento do soldo, ao actual governador daquelas ilhas, José da Fonseca Barbosa.  
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1410. 1737, Julho, 27, Ribeira Grande  
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] 
em resposta à provisão régia, de 29 de Janeiro de 1737, dando conta dos excessos cometidos contra 
Estêvão dos Santos e Gaspar Pereira da Silva, informando que estava a concluir a devassa sobre o caso, 
tendo ido a Cacheu com alguma demora, dado às dificuldades que teve para seguir viagem, estando naquela 
praça quando começou a guerra com [os negros mandingas], e mencionando a participação do gentio 
casanca. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 91. 
AHU_CU_24, Cx. 17, D.  
 

 

1411. [ant. 1737, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de Cristo, morador no Bispado de Cabo Verde, e ex-
capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o 
governador daquelas ilhas, José da Fonseca Barbosa ou, na sua falta, o sargento-mor de Cacheu, Bernardo 
Lopes Fragoso, façam intimar e cumprir as ordens da Relação de Lisboa ao vigário da vara e cabido daquela 
praça pelo mau procedimento com que agiram contra o suplicante no final de seu mandato.   
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1412. [1737, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO  dos religiosos missionários, assistentes em Cabo Verde, ao rei [D. João V] solicitando 
ordem  para que os missionários que assistem na Guiné, com o apoio do capitão-mor de Cacheu, intimassem 
o reverendo visitador e vigário geral daquela vara, António Henriques Leitão, a regressar para sua sé porque 
além de roubar as fabricas das igrejas e os moradores, perseguia todos os religiosos Franciscanos que eram 
escalonados para as missões daqueles distritos sob penas graves, que iam da prisão à excomunhão, 
fazendo-os fugir  e viver entre os gentios; e pedindo mais, que se passasse outra ordem para que nem o 
cabido da santa sé de Santiago de Cabo Verde nem os seus ministros perturbassem aqueles religiosos 
missionários no exercício da sua missão, e inquirindo sobre a jurisdição ou o foro contencioso nos quais 
aquele cabido devia outorgar e publicar as pastorais. 
Anexo: pastorais (traslados) e abaixo-assinado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1413. 1737, Outubro, 31, Lisboa 
AVISO do serventuário do cargo de secretário da Junta dos Três Estados, João dos Santos Leite Bressane, 
ao [secretário do Conselho Ultramarino] Manuel Caetano Lopes de Lavre, solicitando que o referido Conselho 
passe ordem ao ouvidor de Cabo Verde [José da Costa Ribeiro] para que informe, para além do seu 
ordenado, sobre o rendimento correspondente ao posto de capitão-mor da ilha de Santo Antão em que foi 
provido Cláudio Roquete, para serem cobrados os novos direitos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc.  19. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1414. [ant. 1737, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do mestre serralheiro, António Alvares ao rei [D. João V] solicitando determinar-lhe os 
salários que se costumam dar aos serralheiros nas conquistas para poder ir servir em Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1415. [ant. 1737, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do ex-governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] solicitando uma 
provisão para que o seu sucessor, José da Fonseca Barbosa lhe passasse, por vias, a certidão da posse que 
lhe dera, declarando nela os reparos e mais obras que fizera durante o seu governo; e que estas certidões 
fossem juradas aos santos evangelhos e entregues aos seus procuradores na ilha de [Santiago]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1416. [ant. 1737, Novembro, 7] 
REQUERIMENTO do procurador geral da Ordem dos Pregadores, frei António Baptista e soror Iria Feliciana, 
religiosa no mosteiro de São João de Setúbal, ao rei [D. João V] solicitando mandar, de novo, ao ouvidor-
geral de Cabo Verde, [José da Costa Ribeiro], e por duas vias, as mesmas ordens que lhe ordenava dar 
cumprimento a uma carta de diligência, passadas pelo Juízo da Correição do Crime da Corte, para efeito de 
remeter para este Reino e para este Juízo, os bens que foram sequestrados naquelas ilhas ao seu falecido 
irmão, o capitão Agostinho Rebelo, de quem eram herdeiros, recomendando-se-lhe que fizesse a referida 
remessa na primeira ocasião.  
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1417. [ant. 1737, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] solicitando 
mandar que o governador seu sucessor, José da Fonseca Ribeiro, receba a importância do dinheiro 
depositada nas mãos do seu procurador, o cónego João Pereira Barreto, procedida das condenações 
ordenadas fazer aos soldados que faltavam às guardas e da qual se pagavam os serralheiros que limpavam 
as armas, e que dela passasse recibo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1418. [ant. 1737, Novembro, 15] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de S. Pedro, padre João Marques Silva ao rei D. João V, nomeado 
na conezia da sé de Santiago de Cabo Verde, que vagou por promoção do padre António Figueira, solicitando 
provisão de mantimentos, salários, próis e percalços. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1419. [ant. 1737, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão Jorge Roberto, de nacionalidade inglesa e contratador dos direitos da urzela de 
Cabo Verde, ao rei [D. João V] pedindo a restituição da quantia de uma letra que ajustou, por adiantamento, 
na ilha de [Santiago] com o desembargador João Barroso Pereira, a favor do tesoureiro deste Conselho, por 
conta da rescisão do contrato de arrematação que tinha feito devido à ordem régia  que proibia, doravante, a 
recolha e venda da urzela naquelas ilhas.  
Anexo: cartas, provisões, requerimentos, certidões, letra (tradução) (cópia), escritura (traslado), procuração e 
despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1420. [ant. 1737, Dezembro, 3] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Santo Antão, Sebastião de Mendonça Zuniga, preso na cadeia da 
cidade de [Lisboa], por sentença do [Tribunal] da Relação e proferida pelo Juízo dos Feitos da Fazenda Real 
por culpas constantes da devassa que lhe tirou o ouvidor de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, do tempo 
em que exerceu em Santo Antão e mais ilhas anexas, ao rei [D. João V] pedindo ordem para que o juiz relator 
e o desembargador, Francisco Nunes Cardeal, o mandassem soltar sob fiança segura e abonada, de fazer o 
pagamento, no prazo de um ano, da quantia pela qual tinha sido sentenciado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1421. 1737 
RELAÇÃO dos materiais enviados por este Conselho a Cabo Verde no ano de 1737. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 28.  
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1422. [ant. 1738, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO de Teodósio Lopes da Silva, homem de negócios da cidade de [Lisboa] ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para constituir por seu procurador, o capitão da galera Aurora, Roberto Maxwel, de 
nacionalidade britânica, para que livremente, pudesse administrar o carregamento e retorno dos negócios dos 
géneros nos portos desta cidade, de Cabo Verde e de Cacheu. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1423. 1738, Fevereiro, 4, [Santiago] 
CARTA dos oficiais da camara da ilha de [Santiago] de Cabo Verde ao rei [D. João V] sobre duas queixas que 
fazem contra o governador de S. Tomé e que assistiu em Cabo Verde, D. José Caetano Sottomayor, acerca 
dos favorecimentos e benefícios que deu ao capitão-mor, João da Mata Silva na venda de mantimentos a 
navios estrangeiros e portugueses e que era privilégio da camara e dos moradores, na intromissão nos 
rendimento dos dízimos da Fazenda Real, e solicitando a este respeito que se mandasse ordem para que 
nenhum governador nem capitão-mor se intrometessem na venda dos frutos dos moradores, observando as 
leis e regimentos ali existentes sobre a liberdade desse comércio dos moradores e por outro que se 
ordenasse que nem o governador, nem o capitão-mor pudessem por impedimentos aos moradores de sair 
para cuidar de sua saúde ou tratar de negócios com o Brasil, deixando na ilha sua casa e família, conquanto 
não fossem devedores dos cofres reais e nem degredados, advertindo neste aspecto, que a solicitação da 
licença em S. Tomé faria com que os governadores perdessem autoridade tanto em Cabo Verde como em S. 
Tomé. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1424. [ant. 1738, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza de São Filipe da ilha [Santiago] de Cabo Verde, Martinho 
Tavares da Fonseca ao rei [D. João V] solicitando provimento de um novo ouvidor-geral para as ilhas por 
conta dos excessos e maus procedimentos que o ouvidor José da Costa Ribeiro, no governo das ilhas,  
devido ao falecimento do governador José da Fonseca Barbosa, vem levando a cabo com os seus pares o 
ex-capitão-mor de Cacheu, Pedro de Barros, o vigário geral, cónego João Pereira Barreto, o arcediago da sé 
de [Santiago], José Robalo de Gamboa e o seu comissário, Sebastião Gomes Noya, provocando distúrbios e 
latrocínios, transgredindo leis, regimentos e ordens, prendendo pessoas, promovendo e fazendo o comércio 
ilegal de géneros, panaria e erva urzela das ilhas do Barlavento com navios estrangeiros, com consequências 
graves para a segurança dos moradores da ilha de Santiago. 
AU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1425. [ant. 1738, Março, 22] 
REQUERIMENTO do cónego da sé de Santiago, padre João Gomes de Oliveira ao rei [D. João V] solicitando 
provisão de mantimento  pela sua nomeação na dignidade de chantre da mesma sé. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1426. [ant. 1738, Março, 22] 
REQUERIMENTO de João de Sousa de Barros Bezerra, filho do coronel Paulo Gomes de Abreu Lima, 
natural da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. João V] pedindo, pelos 
serviços prestados, hábito da Ordem de Cristo com tença efectiva. 
Anexo: docs. cosidos; documentos comprovativos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1427. 1738, Maio, 17, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do desembargador e ouvidor-
geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V]  remetendo a conta que lhe deram os juízes 
Ordinários da vara da Ribeira Grande da ilha de Santo Antão a respeito da extracção e venda da erva urzela; 
e informando também sobre as ordens que dera ao feitor daquela ilha sobre a contravenção da lei da 
proibição da venda e extracção da referida erva, as quais estiveram na origem da destituição do feitor de S. 
Vicente, e aos juízes para que procedessem na devassa dos factos para que se pudesse pronunciar e agir 
contra os culpados. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod 478, fl 258v-258v; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 34 e 17. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1428. 1738, Junho, 26, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
dando conta do apoio que recebera do novo governador, [João Zuzarte de Santa Maria?] na prisão do 
capitão-mor [da Fortaleza de São Filipe da cidade da Ribeira Grande da ilha Santiago], Martinho Tavares da 
Fonseca, o qual remete para o Reino na escuna portuguesa Nossa Senhora da Graça e Boa Intenção do 
capitão Bonifácio de Melo, com termo de entrega e traslado da devassa tirada dos seus procedimentos 
excessivos, tendo o original sido remetido no navio S. José e Nossa Senhora da Soledad e Almas de que era 
capitão Francisco Bernardes. 
Anexo: certidões, termo de entrega e recibo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1429. 1738, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre requerimento do cónego nomeado para a sé da 
ilha de Santiago de Cabo Verde, padre António Basílio de Araújo Novais Furtado e Mendonça, na vaga 
deixada pela promoção a chantre do padre João Gomes [de Oliveira], solicitando uma ajuda de custo. 
Anexo: aviso e requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 37 e 36. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1430. [1738, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do escrivão dos Contos e Almoxarifado da Alfandega nomeado para as ilhas de Cabo 
Verde, José Martinho Fragoso, irmão do sargento-mor Bernardo Lopes Fragoso, ao rei [D. João V] solicitando 
ordenar o ouvidor-geral, José da Costa Ribeiro, que sem embargo dos procedimentos interpostos na causa 
cível entre partes, entre o suplicante e o coronel Mateus Moniz da Silva, detentor da serventia do cargo, lhe 
desse posse para poder exercer o ofício em que foi provido por provisão régia, fazendo-lhe restituir também o 
ordenado e os emolumentos desde o tempo em que tomou juramento.  
Obs.: docs. cosidos; anexo: autos (traslados) e certidões.  
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 38 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1431. [ant. 1738, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do tenente da praça, Diogo Robalo de Gamboa, nomeado para a vila da Praia pelo 
governador de Cabo Verde, José da Fonseca Barbosa, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta 
patente.   
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 39 e 23. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1432. 1738, Outubro, 11, Santiago 
CARTA do visitador nomeado para os distritos da Guiné, padre Bernardo Lopes (Moniz)?, ao rei [D. João V] 
dando conta da sua ida a Cacheu; e sobre se lhe avisar como proceder judicialmente na visita que tirar aos 
soldados ali vivem de forma depravada. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1433. 1738, Outubro, 11, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. 
João V] dando parte do falecimento, a 28 de Agosto, do capitão-mor da vila da Praia, João de Sousa de 
Barros Bezerra, e que nomearam, na vaga deixada, o coronel de um dos terços da guarnição da cidade, 
Cândido Barbosa Spínola.   
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1434. 1738, Outubro, 11, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. 
João V] dando conta do falecimento, a 7 de Agosto, o governador José da Fonseca Barbosa e de terem 
assumido o governo das ilhas conforme estilo e pratica costumada; e solicitando mandar um governador. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1435. 1738, Outubro, 12, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] 
informando do miserável estado em que ficou o governo das ilhas com a morte, a 7 de Agosto, do governador 
José da Costa Ribeiro; do zelo e boa prestação com que este governador havia servido na sua administração; 
e queixando-se dos maus procedimentos dos oficiais da câmara que assumiram o governo, agindo de forma 
absoluta, arbitrária e contrariamente à lei, escolhendo, vendendo e repartindo entre si, os postos vagos, e 
elegendo  sujeitos para qualquer ministério, a exemplo do que foi o provimento, para capitão-mor da vila 
Praia, do [coronel Cândido Barbosa Spínola], passando-lhe patente com soldo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1436. 1738, Novembro, 6, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] 
advertindo acerca da perversão da ordem das jurisdições em que incorrem capitães-mores de Cacheu, 
contrariamente ao estabelecido nas ordens e regimento, intitulando-se como provedores da Fazenda Real 
nas cartas de despacho que na saída daquele porto se passam aos capitães dos navios que vão comerciar, 
apelidando o ouvidor-geral das ilhas, por provedor da Alfandega somente, a exemplo do que se manifesta 
pelas 3 cartas de despacho juntas do capitão-mor, Damião de Bastos e o que também se praticou em todo o 
seu tempo pelo seu antecessor, acrescentando mais o titulo de corregedor da Comarca ao de provedor da 
Fazenda Real. 
Anexo: cartas de despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1437. 1738, Novembro, 7, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] 
em cumprimento da provisão de 9 de Dezembro de 1737 ordenando-o informar a respeito da relutância dos 
feitores da ilha de São Antão em cumprir os provimentos do antigo governador Bento Gomes Coelho; da 
razão de ter consentido que almoxarifes e feitores servissem no cargo por mais de três anos, sem terem dado 
contas, e tirado suas quitações, e que desse providencias necessárias a bem da arrecadação da Fazenda 
Real. 
Anexo: carta, lista, certidões (traslado) e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1438. 1738, Novembro, 8, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] 
em resposta à provisão de 8 de Outubro de 1737 ordenando-o ficar advertido para que se desse aos 
governadores, todas as vezes que o requeressem, informações sobre os rendimentos da Fazenda Real das 
ilhas, pelo facto de os ter ocultado ao ex-governador, Bento Gomes Coelho. 
Anexo: carta, e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1439. 1738, Novembro, 10, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] 
em resposta à provisão de 11 de Outubro de 1737 ordenando informar seu parecer sobre a conta que havia 
dado ao antigo governador, Bento Gomes Coelho, a respeito dos rendimentos da ilha Brava em deposito, na 
posse dos almoxarifes, declarando sua importância e o motivo pelo qual se encontravam sequestrados. 
Anexo: lembrete, certidão e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1440. [ant. 1738, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO do Bispo de Cabo Verde, frei D. João de Faro ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo 
para aprestar sua viagem. 
Obs.: o Bispo muita vezes é referido, como frei D. João de Faro de Nossa Senhora do Carmo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1441. 1738, Dezembro, 18, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] em 
cumprimento da provisão de 15 de Maio de 1733,  dada pela resolução de 14 do mesmo mês, ordenando-o 
que ao satisfazer ao arrendatário da urzela todas as despesas que tinha feito na sua administração, 
mandasse arrecadar por conta da Fazenda Real, toda a urzela que tinha sido recolhida até nova ordem, e 
que não só proibisse ao arrendatário, mas a qualquer nacional e estrangeiro compra-la aos insulares e aos 
mais nacionais  insulanos, proibindo também sua recolha e extracção  naquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1442. [ant. 1739, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do Bispo, frei D. João de Faro, cabido, párocos e mais ministros do Bispado de Cabo 
Verde ao rei [D. João V] solicitando que a quantia que faltasse ao Almoxarifado das ilhas e que haviam de 
cobrar na ilha da Madeira para sua sustentação, fossem pagas, na Corte, pelos sobejos do Conselho 
Ultramarino; pedindo o Bispo que, à semelhança do que se fez, no ano de 1733, ao Bispo do Rio de Janeiro, 
fosse aumentada a sua côngrua. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1443. [ant. 1739, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO do tenente de cavalos, António Borges da Costa, morador na ilha de Santiago de Cabo 
Verde ao rei [D. João V] solicitando provisão para apelar para a Casa de Suplicação da partilha dos bens de 
sua filha, Luísa da Costa, de que era herdeiro legítimo, e que foram inventariados e divididos pelo marido, o 
capitão de cavalos, Diogo de Spínola. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1444. 1739, Março, 5, Lisboa 
Carta do desembargador, provedor e feito-mor, Pedro de Maria Sarmento, ao rei [D. João V] informando seu 
parecer acerca do procedimento que teve o ouvidor-geral e provedor da Fazenda Rela de Cabo Verde, José 
da Costa Ribeiro sobre a cobrança e arrecadação da dívida deixada pelo falecido sargento-mor e feitor da 
Fazenda de Cacheu, João Tavares, sequestrando seus bens e de seus fiadores. 
Anexo: certidões e carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 255 / 389 
 

1445. 1739, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, com base nas informações e pareceres dos antigos 
governadores de Cabo Verde, Francisco de Oliveira granz e Bento Gomes Coelho, sobre nomeação de 
pessoas para o posto de capitão-mor da vila da Praia, vago, por falecimento do capitão João de Sousa de 
Barros Bezerra. São opositores, o sargento-mor, Bernardo Lopes Fragoso, homem branco, natural da Corte e 
que serviu na ilha de Santiago em praça de soldado, e alferes; Cândido de Almeida Spínola que serviu 
naquelas ilhas nos postos de soldado, capitão de infantaria, capitão-mor da Fortaleza Real de São Filipe da 
cidade da Ribeira Grande, coronel de infantaria da guarnição, actualmente servindo de capitão-mor da vila da 
Praia; Sebastião Gomes Noya, em que consta ter servido em Cabo Verde em praça de soldado, alferes, 
tenente e capitão de infantaria da ordenança e coronel da guarnição da vila da Praia. 
Anexo: cartas, requerimentos, justificação, carta patente, certidões de fé de oficio, certidões, informações, 
certidão de folha corrida, atestação e lembrete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 56, 52 e 75 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1446. [ant. 1739, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO de João Delgado Figueira ao rei [D. João V] solicitando mandar o governador de Cabo 
Verde, João Zuzarte de Santa Maria e o senado da câmara da cidade da [Ribeira Grande] de Santiago, fazer-
lhe a restituição do posto de capitão de cavalos da guarnição daquela cidade, no qual tinha sido provido por 
confirmação régia, visto que a sua ausência dever-se à sua nomeação como feitor da Fazenda Real de 
Cacheu. 
Anexo: carta patente e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 54 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1447. [ant. 1739, Março, 18] 
REQUERIMENTO do tenente José Pereira Gamboa, nomeado para a vila da Praia pelo senado da camara no 
governo de Cabo Verde, [na vaga deixada pela morte do tenente Diogo Robalo de Gamboa ], ao rei [D. João 
V] solicitando confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 57. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1448. 1739, Maio, 2, [Lisboa] 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o governo de Cabo 
Verde, vago, por falecimento do governador José da Fonseca Barbosa. São opositores Rodrigo Nogueira de 
Almeida da Fonseca e Borges e Dionísio Carvalho de Abreu. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23., fls. 343-344v; anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1449. 1739, Maio, 11, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nova arrematação da urzela; [acerca do 
pedido apresentado, sob condições, por Mateus Dutra, homem de negócios da praça de [Lisboa] para 
arrematação do contrato da urzela nas ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira] no qual o Conselho sugere 
que a resolução real deveria ser a de formalizar esse contrato uma vez que a urzela era um produto atractivo 
e apetecível aos estrangeiros, por ser tão necessário e útil para as suas tintas, e por outro porque a proibição 
da sua extracção só tinha resultado em prejuízo para a Fazenda Real, pois os mesmos estrangeiros 
continuavam a proceder à sua recolha, com tal frequência e nos lugares mais insólitos, a exemplo da 
extracção que se fazia no Tarrafal, na ilha de Santiago, onde os navios ingleses se juntavam para o efeito; 
sobre as condições do contrato que o requerente [Mateus Dutra] oferecia, entendia o mesmo Conselho, 
moderar nesse sentido, novas formalidades, assentes nas 11 condições, devendo-se celebra-lo, por um prazo 
de seis anos.   
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 58, fls. 285v-287, consulta de 11 de Maio; anexo: 
lembretes, contratos (cópias), despacho e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1450. 1739, Junho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre requerimento do ouvidor nomeado para Cabo 
Verde, bacharel António de Pinho, solicitando ajuda de custo para apresto de sua viagem. 
Anexo: requerimentos, certidão,  provisões (traslados) e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 63, 62 e 61. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1451. 1739, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o governo das ilhas 
de Cabo Verde. São opositores Manuel Pereira de Azevedo e Rafael Ribeiro Pereira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 404. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1452. [ant. 1739, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] pedindo 
ordens para que o novo ouvidor [António de Pinho] lhe tire residência. 
Anexo: certidão, portarias e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1453. [ant. 1739, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho ao rei [D. João V] solicitando 
que se lhe tire residência do tempo em que serviu naquele posto, na ilha de [Santiago] de Cabo Verde, à 
semelhança do que se fez com o capitão-mor, Manuel Lopes Lobo. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 67. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1454. [ant. 1739, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] solicitando 
mandar que o novo ouvidor daquelas ilhas [António de Pinho] remetesse o traslado da ordem de prisão feita a 
dois soldados para a secretaria deste Conselho e que dela se tirasse certidão necessária que provasse sua 
isenção nessa matéria, e que se ordenasse receber o dinheiro que deixou depositado no seu procurador, 
cónego José Pereira Barreto; e pedindo, pela conveniência de melhor arrecadação, que se mandasse 
estabelecer um livro de receita e despesa daquelas condenações e que o almoxarife as recebesse. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1455. 1739, Setembro, 28, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino mandando que depois de remetida o processo de residência do 
ouvidor-geral e provedor da Fazenda de Cabo Verde, [José da Costa Ribeiro], o sindicante [ouvidor António 
de Pinho] tomasse conhecimento e fizesse cumprir as ordens régias. [O processo contem várias queixas 
´contra o ouvidor José da Costa Ribeiro, apresentadas no Conselho como as do escrivão dos Contos, 
Almoxarifado da Alfandega nomeado para Cabo Verde, José Martinho Fragoso; do capitão-mor de Cacheu, 
José Pereira de Carvalho em relação aos procedimentos daquele ouvidor em relação aos negócios e 
arrematação das casas pertencentes à Fazenda Real, naquela povoação.] 
Anexo: cartas, cartas (1ª e 2ª vias), carta (cópia), certidões, despacho e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 64. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1456. 1739, Outubro, 12, Santiago 
CARTA do ouvidor e desembargador das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] 
informando sobre a execução da provisão de 28 de Fevereiro que o mandava tirar residência do antigo 
governador, José da Fonseca Barbosa, do tempo que governou as ilhas, inquirindo testemunhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
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1457. 1739, Outubro, 16, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João V] ordenando ao ouvidor-geral de Cabo Verde, António de Pinho, e 
sindicante do antigo governador das ilhas, Bento Gomes Coelho, já falecido, que informe sobre o 
requerimento que este tinha feito pedindo o pagamento dos soldos que lhe ficaram devendo do mesmo 
governo, remetendo novamente as cartas e papéis concernentes a esta matéria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 69. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. .  
 

 

1458. 1739, Outubro, 17, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Ambrósio da Silva, declarando que o iate Nossa 
Senhora do Cabo e Senhor do Bonfim de que é mestre Bonifácio de Melo que vai para Cabo Verde e não 
leva nada deste Conselho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1459. [ant. 1739, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a conezia da sé de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João V] 
pedindo alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 73 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1460. [ant. 1739, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO  José Luís de Almeida, morador da cidade de [Lisboa], de partida para Cabo Verde, ao rei 
[D. João V] pedindo ser provido no posto de escrivão das residências que o novo ouvidor-geral e sindicante 
daquelas ilhas, [António de Pinho], vai tirar do ouvidor cessante, [José da Costa Ribeiro]  e do governador 
[Bento Gomes Coelho]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 74 
AHU_CU_024, Cx. 17, D. . 
 

 

1461. [ant. 1740, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Cristóvão Palha de Almeida ao rei 
[D. João V] solicitando ajuda de custo ou adiantamento dos seus salários para pagamentos dos novos direitos 
e apresto de sua viagem para aquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 1 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1462. 1740, Janeiro, 30, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do Bispo nomeado para Cabo 
Verde, frei D. João de Faro, solicitando ajuda de custo correspondente ao seu transporte para as ilhas bem 
como dos clérigos que levava consigo para conservação do cabido e ministros espirituais, e pedindo também 
que se estabelecessem novas côngruas para sua alimentação até serem acomodados, e que fosse renovado 
o pagamento da folha eclesiástica que se fazia na ilha da Madeira, para a Corte 
Anexo: aviso, carta e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 2 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1463. [ant. 1740, Fevereiro, 20] 
REQUERIMENTO do conde de [Santa Cruz], mordomo-mor da [Casa Real], [D. José Mascarenhas], [filho do 
marquês de Gouveia, D. Martinho Mascarenhas], e donatário da ilha de Santo Antão ao rei [D. João V] 
solicitando ordem para que o governador desta ilha [Cláudio da Silva Roquete], em substituição do 
governador de Cabo Verde, desse posse ao novo capitão-mor nomeado, Francisco de Lima conforme a 
patente que apresentar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 3 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
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1464. 1740, Março, 31, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, António de Pinho ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão régia que o ordenava informar, com seu parecer, sobre a residência que tirou do antigo governador, 
Bento Gomes Coelho, durante o tempo em que esteve no exercício do cargo naquelas ilhas, bem como as 
testemunhas inquiridas no processo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc.  5 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1465. 1740, Abril, 2, Cabo Verde 
CARTA do escrivão do Judicial e Notas da vila da Praia de Santa Maria, da ilha de [Santiago] de Cabo Verde, 
Tomé Rodrigues Silva, ao rei [D. João V] queixando-se do moço José Cabral que matou um seu escravo 
tecelão, de nome Paulo, por querer casar-se com uma escrava forra chamada Isabel Mendonça e pedindo 
que fosse remetido ao Reino com suas culpas para ser castigado bem como da morte que tinha perpetrado a 
um Manuel Afonso morador nos Órgãos, freguesia de São Lourenço.  
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 6 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1466. 1740, Abril, 6, Ribeira Grande 
CERTIDÃO de folha corrida passada a favor do coronel Francisco Álvares de Almada, pelo escrivão da 
Correição de Cabo Verde, Francisco Gomes da Costa e à ordem do ouvidor-geral e desembargador, António 
de Pinho, atestando estar isento de culpas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 8 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1467. 1740, Abril, 6, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, António de Pinho ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão régia de 8 de Setembro de 1739 que o ordena por as verbas nos livros de registo da Provedoria para 
que constasse do pagamento que se fez, na Corte, da quantia devida dos soldos vencidos do antigo 
governador de Cabo Verde, José da Fonseca Barbosa, à sua viúva D. Sebastiana Hilária Pereira da Fonseca, 
remetendo certidão de atestação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 9, 7 e cx. 17, doc.58. 
Anexo: certidão, requerimento e informação. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1468. 1740, Maio, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João sobre resolução de outra, de 9 de Julho de 1739, acerca 
das novas condições de arrematação da urzela; sobre os pareceres dados pela  acerca das informações que 
apresentaram os oficiais da camara no governo de cabo Verde e o ouvidor António de Pinho, 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc.  12, 10 e 22. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1469. [ant. 1740, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do escrivão dos Contos e Almoxarifado da Alfandega da ilha de Santiago de Cabo Verde, 
José Martinho Fragoso, natural do Reino, ao rei [D. João V] pedindo nova provisão para servir, por mais um 
ano, naquele ofício. 
Anexo: certidões e bilhete.  
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1470. [ant. 1740, Junho, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria do regimento que faz guarnição da cidade de Ribeira Grande, de 
que é coronel Mateus Moniz da Silva,  António de Freitas Queiroz e Menezes, natural do Reino, do Bispado 
do Porto, concelho  de Penafiel, freguesia de Santiago de Fonte de Arcada, nomeado pelo senado da câmara 
no governo de Cabo Verde, na vaga deixada por renúncia do capitão Inácio Ribeiro, ao rei [D. João V] 
pedindo confirmação da carta patente. 
Obs. doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 14 e cx. 17, doc. 70 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
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1471. 1740, Julho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta de 8 de Abril, dos oficiais da câmara da 
cidade da Ribeira Grande da [ilha de Santigo], no governo de Cabo Verde, dando conta da ruína em que se 
encontram os edifícios daquela ilha por falta de carpinteiros, ferreiros e outros de mecânica e pedindo que se 
lhes enviassem alguns destes oficiais de ofícios e prateiros. O Conselho sugere que fossem enviados como 
degredados os oficiais dos ofícios referidos sentenciados como criminosos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 267; anexo: carta.  
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 15 e 11. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1472. [ant. 1740, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real e mais anexas da povoação de Cacheu, José Pereira da 
Silva, provido pelo senado da câmara da cidade da Ribeira Grande ilha de Santiago, no governo de Cabo 
Verde, ao rei [D. João V] pedindo nova provisão para continuar na referida serventia. 
Anexo: certidão (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 16 e 4. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1473. 1740, Agosto, 9, Lisboa (ver) 
RELAÇÃO dos rendimentos da ilha de Santo Antão do ano de 1730 até 1740, dos assentos e despesas feitas 
por ordem régia, passada pelo tesoureiro deste Conselho, Francisco de Sales Rodrigues, a requerimento do 
conde de Santa Cruz e mordomo-mor da Casa Real, José Mascarenhas, donatário da ilha, para que possa 
ser ressarcido. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: certidões e carta de confirmação (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 17 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1474. [ant. 1740, Agosto, 26] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria com exercício no mar, Brás das Candeias Bexiga, nomeado pelo 
governador José da Fonseca Barbosa, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 18 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1475. [ant. 1740, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO do [procurador geral da Ordem dos Pregadores], frei António Baptista e sua irmã, [soror 
Iria Feliciana, religiosa no mosteiro de São João de Setúbal], herdeiros do antigo [capitão] e sargento-mor das 
ilhas de Cabo Verde, Agostinho Rebelo , ao rei [D. João V] solicitando mandar repetir, por duas vias, as 
mesmas ordens de 7 de Agosto de 1735 para que o ouvidor-geral [José da Costa Ribeiro], registasse e 
mandasse por verba no livro, remetendo certidão em como não se tinha feito o pagamento naquelas ilhas dos 
soldos vencidos do seu falecido irmão de modo a desobrigarem-se da fiança que tinham dado do dinheiro 
recebido na Corte. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 19 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1476. [ant. 1740, Outubro, 6] 
REQUERIMENTO do coronel e governador de Penamacor, Manuel da Cunha da Fonseca, solicitando ao 
reverendo arcipreste ordenar que o pároco da igreja de Santiago lhe passe certidão do livro dos Defuntos 
onde conste ter falecido o seu genro, capitão Cristóvão Palha de Almeida.  
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 20 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
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1477. [ant. 1740, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do Bispo nomeado para Cabo Verde, frei D. João de Faro ao rei [D. João V]  solicitando 
mandar fretar a balandra vai transportá-lo para as ilhas ou ordem para fretar outra, para, conforme ordem 
régia, proceder à visitação de seu Bispado, ver o estado do mesmo e sua anexas, as distâncias entre as ilhas 
e aquelas que necessitavam ser providas de párocos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 21. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1478. [ant. 1740, Dezembro, 17] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a sé do Bispado de Cabo Verde, Marcelo Pires Tavares, ao rei 
[D. João V] pedindo alvará de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 23 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1479. [post. 1740] 
RELAÇÃO dos preços de venda da erva urzela para as cidades europeias. 
AHU- Cabo Verde, cx. 18, doc. 24-A 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1480. 1741, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o governo das ilhas 
de Cabo Verde, vago, por falecimento de Cristóvão Palha de Almeida. São opositores o capitão, João Zuzarte 
de Santa Maria e o ex-capitão-mor da ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fl.32v, anexo: requerimentos, bilhete e aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 25, 24 e 20. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1481. [ant. 1741, Março, 21] 
REQUERIMENTO do mestre escola, padre Pedro de Barros Coelho, morador nas ilhas de Cabo Verde e 
nomeado para a dita sé, ao rei [D. João V] pedindo alvará de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1482. [ant. 1741, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei 
[D. João V] pedindo adiantamento dos seus salários. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 27 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1483. 1741, Agosto, 16, Ribeira Grande 
CARTA do oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João V] 
pedindo que lhes fosse concedida ordem para fazer o pagamento ao escrivão, o porteiro e carcereiro da 
referida câmara com o rendimento da venda das vacas que lhes fora permitido fazer para aplicar nas obras 
públicas. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 18  
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1484. 1741, Agosto, 16, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João 
V] em resposta à ordem régia de 2 de Setembro de 1740, para informar com seu parecer judicial, acerca dos 
acontecimentos que resultaram na morte do escravo Paulo, propriedade do escrivão do Judicial e Notas da 
vila da Praia, Tomé Rodrigues, perpetrada por um José Cabral. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 28 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
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1485. 1741, Agosto, 16, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João 
V] em resposta à ordem de 18 de Novembro de 1740, informando que remetiam certidão  pela qual se 
atestava que ficava registada no livro das Ordens, a resolução régia sobre a advertência que o capitão-mor 
da vila da Praia, Bernardo Cardoso Lopes Fragoso, tinha feito ao tenente general António José Mendes 
Leitão para que não fosse a bordo dos navios sem antes lhe avisar como também da repreensão feita a este 
capitão-mor pelo governo, a respeito de não mandar por em actas, a passagem do tenente general pelo 
campo da guarda por mandado da mesma câmara. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1486. 1741, Agosto, 16, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde, no governo das 
ilhas, ao rei [D. João V] em resposta à ordem de 10 de Abril de 1738, informando que remetiam certidão na 
qual constava o registo da ordem dada aos ministros para que não tirassem certidões e atestações em seu 
abono, enquanto servissem nos seus ofícios. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 30 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1487. 1741, Agosto, 16, Ribeira Grande 
CARTA do juiz mais velho, servindo de ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Pedro de Barros, por 
falecimento do ouvidor António de Pinho, ao rei [D. João V] informando ter dado execução e tomado medidas 
convenientes à ordem de 6 de Agosto de 1740,  que mandava para proceder contra os criminosos que 
assolavam a ilha de [Santiago]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1488. 1741, Agosto, 17, Santiago 
CARTA dos oficiais da câmara da [cidade da Ribeira] da ilha de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João V] 
dando conta da falta de oficiais de ofício de serralheiro para conserto das armas, ferreiro e carpinteiro para as 
obras da cadeia e pedindo que se remetessem esses oficiais  paras as ditas obras. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1489. 1741, Agosto, 17, Santiago 
CARTA dos oficiais da câmara da [cidade da Ribeira] da ilha de Santiago, no governo de Cabo Verde, ao rei 
[D. João V] dando conta da falta de pólvora e pedindo que enviassem munições  para a defesa daquela ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 32  
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1490. 1741, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do capitão-mor de Cacheu, Manuel Pires, 
datada de 18 de Junho, dando conta dos acontecimentos que envolveram o Bispo de Cabo Verde, frei. D. 
João de Faro, que a caminho das ilhas na corveta S. Sebastião e Almas de que era mestre Mateus Francisco, 
natural do Faial, naufragou na costa baixa da região de Casamansa, aonde foi feito cativo pelos gentios de 
Tombarem, durante 78 dias, mau grado as diligências que fez para o soltar e seguir sua viagem. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 270v-271; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
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1491. [ant. 1741, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO do coronel de um dos regimentos da guarnição da cidade da Ribeira, António Mendes 
Leitão, nomeado pelos oficiais da câmara [da ilha de Santiago], no governo de Cabo Verde, na vaga deixada 
pelo falecimento do coronel Francisco Robalo de Gamboa, rei [D. João V] solicitando confirmação da carta 
patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente.  
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1492. [ant. 1741, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO de Maria Varela, viúva e moradora na ilha de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João V] 
queixando-se do alferes Manuel da Fonseca por este ter-lhe matado seu marido e praticado vários outros 
homicídios voluntariamente, pelo que pedia que se ordenasse ao ouvidor-geral [Pedro de Barros?] que, sob 
cominações legais, procedesse contra o referido Manuel da Fonseca, mando-o prender e remeter preso para 
o Reino com suas culpas para que delas fosse sentenciado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 35 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1493. 1741, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre se ordenar, com brevidade, o provimento do 
lugar de ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde por ter falecido o bacharel 
António de Pinho que servia nestes dois postos, mas também porque a ocasião e as circunstâncias assim o 
exigiam, como a continuidade da boa administração da justiça nas ilhas e o estabelecimento do contrato da 
urzela que se achava arrematado e do contrato das alfandegas de Santiago e Cacheu que se achavam por 
arrematar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1494. [ant. 1741, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do coronel de um dos regimentos da guarnição da cidade da Ribeira Grande, da ilha de 
[Santiago] de Cabo Verde, António Mendes Leitão, ao rei [D. João V] solicitando provisão de licença para vir 
ao Reino tratar de sua saúde e de outras pendências. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1495. 1742, Janeiro, 5, Lisboa 
CARTA PATENTE (2ª via) do rei D. João V confirmando Francisco Álvares de Almada no posto de coronel de 
um dos regimentos que fazem guarnição à cidade da Ribeira, no qual fora provido pelo senado da câmara da 
ilha de Santiago de Cabo Verde, no governo das ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1496. [ant. 1742, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria, ao rei [D. João 
V] pedindo ordem para vencer seus soldos a partir do dia do seu embarque para as ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1497. [ant. 1742, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO de José Afonso Lima, homem de negócios e assistente na cidade de Lisboa, ao rei [D. 
João V] solicitando ordem para que o juiz, servindo de provedor da Fazenda Real na ilha de Santiago, [Pedro 
de Barros], sem embargo de dúvidas, mandasse satisfazer-lhe o pagamento do dinheiro pertencente a 
Cacheu, a quantia referente ao frete do transporte dos soldados que o seu navio, Nossa Senhora da 
Soledade e Almas de que era capitão Brás das Candeias Bexiga, levou, à ordem dos oficiais da câmara, no 
governo de Cabo Verde, para o presidio daquela povoação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
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1498. 1742, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre requerimento do antigo capitão-mor da ilha de 
Santo Antão, Cláudio Roquete da Silva, pedindo, pelos serviços prestados, que fosse suprida sua residência, 
completando-a ainda com informações do antigo governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho e do 
ouvidor cessante José da Costa Ribeiro, com o qual trabalhou e lhe tinha dado posse como capitão-mor. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: auto (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1499. 1742 
Sobre a rescisão do contrato de urzela com Felipe Balesti (ver cod. Mistas ou de partes) 
 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 42 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1500. [ant. 1742, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão ajuda de custo à semelhança do que se fez com o seu antecessor José da Fonseca 
Barbosa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 43 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1501. [ant. 1742, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria, ao rei [D. João 
V] pedindo ordem para ser pago com preferência sobre os demais filhos da folha como se fez com o seu 
antecessor, José da Fonseca Barbosa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 44 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1502. [ant. Fevereiro, 13] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a sé de [Santiago] de Cabo Verde, padre António Lopes, ao rei 
[D. João V] pedindo alvará de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 45 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1503. [ant. 1742, Fevereiro, 25] 
REQUERIMENTO do cónego da sé de [Santiago] de Cabo Verde, nomeado para a dignidade de mestre 
escola, padre João Pereira Barreto, sacerdote do hábito de São Pedro, ao rei [D. João V] solicitando alvará de 
mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 46 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1504. 1742, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento de D. Mariana Antónia 
Mascarenhas, viúva do [capitão] António Ribeiro Souto Maior, moradora nas Fontainhas, e filha do antigo 
governador de Cabo Verde, Gonçalo Lemos Mascarenhas, pedindo, em atenção aos serviços prestados pelo 
pai e seu marido uma esmola para sua sobrevivência e das suas filhas donzelas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 47 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
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1505. 1742, Fevereiro, 28, Lisboa 
PROVISÃO (2ª via) do rei [D. João V] para o cabido da sé vacante de Cabo Verde, mandando o capitão-mor 
de Cacheu [Manuel Pires] faça levantar a igreja matriz da povoação conforme a ordem dada, para o qual 
estavam obrigados a concorrer os fregueses, para fazer o corpo, e a Fazenda Real a capela-mor da referida 
igreja, quando não houvesse outra resolução real em contrário, fazendo aplicar para esta despesa, o 
rendimento dos direitos reais, avisando dos materiais que poderiam ir do Reino e apontar o que era 
necessário para suprir aquela despesa, podendo também utilizar, na falta dos direitos, os dinheiros deixados 
pelo falecido Bispo, frei D. João da Mata, e pertencentes às fabricas de Cacheu e Bissau para os reparos das 
igrejas de Bissau, Cacheu e Ziguichor e com o mais que pudesse juntar para as referidas obras, aplicando 
também todas as condenações que se fizessem.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 335; ver também provisão da 
mesma data para o capitão-mor de Cacheu, fls, 335-335v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 48 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1506. 1742, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre outra do Conselho da Fazenda acerca das 
inconveniências que resultavam da arrematação, por contrato, da erva urzela das ilhas de Cabo Verde, 
Açores e Madeira feito a Felipe Balestti, sendo por isso necessária a rescisão. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; anexo: consulta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1507. [ant. 1742, Maio, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria da cidade da Ribeira Grande, Filipe Rodrigues Santiago ao 
governador de Cabo Verde, Filipe Zuzarte de Santa Maria, solicitando mandar que o sargento-mor da praça 
da ilha de Santiago, Jorge Machado Cardoso, lhe passasse certidão na qual constasse a diligencia dos 
serviços que fez ao distrito do Tarrafal em defesa do porto onde estava uma embarcação inglesa apanhando 
urzela e comprando vacas e cabras sem pagar direitos reais, obedecendo às ordens que tinha recebido, 
tendo como partido, um terço de tudo o que resgatasse e confiscasse para seu sustento e que essa ordem 
era assinada pelos senhores do governo e pelo ouvidor-geral [António de Pinho] como auditor de gente de 
guerra.  
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 51 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1508. [ant. 1742, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO de António Van Praet e David Perry, testamenteiros do falecido Bartolomeu Miguel Wieni, 
ao rei [D. João V] pedindo mandar que o secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Caetano Lopes de 
Lavre, lhes entregasse os documentos que tinha em seu poder, dos quais constava o cobre que Bartolomeu 
Miguel Wieni, por ordem deste Conselho, tinha entregado para cunhar para as ilhas de Cabo Verde de modo 
a poderem, com isso, requer junto do provedor da Fazenda Real a satisfação de uma certa quantia.  
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 52.  
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1509. [ant. 1742, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO do mestre da galera Santa Ana e São José, António Nunes Correia ao rei [D. João V] 
solicitando mandar que os oficiais do Conselho Ultramarino, informassem se havia ou não carregamento de 
materiais para Cacheu, para onde seguia viagem com escala nas ilhas de Cabo Verde.  
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1510. 1742, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado para 
as ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva, solicitando ajuda de custo. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 54 e 55. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
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1511. [ant. 1742, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO do deão nomeado para a sé da ilha de Santiago de Cabo Verde, padre Manuel Lourenço 
ao rei [D. João V] solicitando provisão, por vias para, à semelhança do seu antecessor padre Manuel Marques 
Galhano, para poder vencer seus emolumentos, antes da sua partida para aquelas ilhas na galera do mestre 
Manuel Rodrigues. 
AHU-Cabo Verde, cx. 18, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1512. [ant. 1742, Dezembro, 17] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a sé da ilha de Santiago do Bispado de Cabo Verde, padre 
Bernardo Rodrigues Pereira, sacerdote da ordem de São Pedro, ao rei [D. João V] solicitando alvará de 
mantimento. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1513. [ant. 1742, Dezembro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão de ordenança, Brás das Candeias Bexiga, nomeado pelo governador João 
Zuzarte de Santa Maria, para as ilhas de Cabo Verde, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta 
patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
 

 

1514. 1743, Janeiro, 2, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde [João Zuzarte de Santa Maria] ao rei [D. João V]  acerca das razões e 
os fundamentos porque não carta deu carta de seguro real que pedia o antigo capitão da ilha [de Santiago], 
Filipe Rodrigues de Santiago, podendo este contestar e mostrar provas de seu requerimento sobre as 
receitas e despesas que dizia ter entregado ao Almoxarifado e contrariar testemunhos contra ele no traslado 
de devassa que tinha sido remetido. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 1 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1515. 1743, Janeiro, 2, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 2 de Setembro de 1739 que ordenava informar com seu parecer sobre a carta dos oficiais da 
câmara da ilha de Santiago de 16 de Dezembro de 1738, a respeito da pobreza que assolava os moradores 
daquela ilha solicitando, como resposta, o levantamento da proibição do comércio com os estrangeiros, bem 
como apurar sobre a verdade do facto, apresentando suas causas e origens, e os meios com que se poderia 
socorrer. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 323v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 11 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1516. 1743, Janeiro, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta da sua chegada à cidade 
da Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo Verde e tomado posse 2 de Maio de 1742; informando dos 
reparos que mandou fazer à casa e armazém da Alfandega, da casa do presidio e muralha contígua; 
referindo à impossibilidade de reparar outras ruinas por falta de rendimentos da Alfandega aonde já não se 
despachavam os navios que, com licença no Reino para Cacheu, iam directamente para o Brasil, 
empobrecendo os moradores e o comércio da ilha; da falta de oficiais de ofícios como carpinteiros, 
serralheiros e pedreiros; sobre o miserável estado dos moradores da ilha atendendo os continuados anos de 
fome e falta de algodão; da devassa que mandou tirar ao levantado Manuel Moreira e seus cúmplices e os 
acontecimentos que se seguiram para sua prisão e sobre a possibilidade de mandar degredados, gente 
vadia, para Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1517. 1743, Janeiro, 15, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre  
requerimento do almoxarife da Fazenda Real da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, coronel 
Francisco Álvares de Almada, pedindo um fiel da Alfandega para revisão das armas, arrumação e limpeza 
das casas para a funcionalidade da Fazenda ou deferir acrescentar seus ordenados para pagar quem viesse 
exercer tal ocupação. 
Anexo: certidão, requerimento e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 2 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1518. 1743, Janeiro, 18, Cabo Verde 
CARTA do juiz, servindo de ouvidor-geral de Cabo Verde, João de Almeida Godinho ao rei [D. João V] sobre 
o cumprimento da ordem de 23 de Fevereiro de 1742, para fazer o pagamento do capitão do bergantim 
Nossa Senhora e Almas, Brás das Candeias Bexiga, do frete dos soldados que havia levado para Cacheu do 
dinheiro pertencente à Alfandega daquela povoação; indicando que mandou fazer o pagamento da quantia 
pelo antigo almoxarife da Alfandega de Cabo Verde, tenente general António Brito do Lago, com os 
rendimentos da venda dos bens do antigo almoxarife de Cacheu, João Tavares. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 8 e 7. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1519. 1743, Janeiro, 18, Cabo Verde 
CARTA do juiz ouvidor de Cabo Verde, João de Almeida Godinho ao rei [D. João V] em resposta à ordem de 
8 régia de Novembro de 1741, sobre se registar nos livros daquela Provedoria, em como foi pago, nesta 
Corte, ao antigo ouvidor-geral daquelas ilhas, o desembargador José da Costa Ribeiro, o resto do seu 
ordenado. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 334-334v; anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 9 e cx. 18, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1520. 1743, Janeiro, 18, Cabo Verde 
CARTA do juiz ouvidor de Cabo Verde, João de Almeida Godinho ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
de 5 de Março de 1742 sobre se descontar, por mês, no soldo do governador nomeado para as ilhas, João 
Zuzarte de Santa Maria, a quantia que se dá a sua mulher e família nesta Corte. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 336-336v; anexo: certidão e 
provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1521. 1743, Janeiro, 18, Cabo Verde 
CARTA do juiz ouvidor de Cabo Verde, João de Almeida Godinho ao rei [D. João V] sobre o cumprimento da 
ordem de 11 de Setembro de 1741, sobre se descontar no soldo do governador nomeado para as ilhas, João 
Zuzarte de Santa Maria, a quantia de quatro mil cruzados. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 334v-335. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1522. 1743, Janeiro, 19, Santiago 
CARTA do coronel Sebastião Gomes Noya ao rei [D. João V] queixando-se dos procedimentos do capitão-
mor Martinho Tavares da Fonseca que depois da sua condenação a degredo por terras de África, pelas 
insolências e crimes que tinha praticado, vinha cometendo novas culpas, faltando respeito e descaso à justiça 
das ilhas tendo ultimamente invadido a capela de Chuva-Chove, de que era arrendatário, e acolhido em sua 
casa dois escravos fugidos e pertencentes aquela capela; sobre a justiça que tinha solicitado e de o capitão 
ter-se assenhoreado de um desses escravos que tinha sido preso pelo meirinho da Correição, António 
Pereira Matos; e pedindo medidas para que aquele capitão-mor fosse de novo preso e se tirasse devassa do 
escravo que, abusivamente, libertara.  
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 12 e 3. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1523. 1743, Janeiro, 19, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde. João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre as razões 
porque não deferiu o requerimento dos oficiais militares pedindo o provimento de um novo capitão-mor para a 
vila da Praia de Santa Maria, em substituição do capitão, Bernardo Lopes Fragoso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1524. 1743, Janeiro, 20, Ribeira Grande 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, ao rei [D. João V] pedindo ordem para que dos 
rendimentos da venda das vacas e aplicadas às obras públicas se pudesse fazer também o pagamento dos 
seus oficiais, nomeadamente, o escrivão, o alcaide e o porteiro, por não terem outros rendimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1525. 1743, Janeiro, 20, [Ribeira Grande] 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Ribeira Grande, da [ilha de Santiago] de Cabo Verde, ao rei [D. 
João V] dando conta da tomada de posse, a 2 de Maio de 1742, do governador daquelas ilhas, João Zuzarte 
de Santa Maria; da honra e solenidade com que foi recebido; e sobre o estado que encontrou a ilha com a 
supressão da fome que a tinha assolado nos últimos anos e dos reparos que necessitavam as fortificações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1526. 1743, Janeiro, 21, Vila da Praia 
CARTA do juiz ouvidor de Cabo Verde, João de Almeida Godinho ao rei [D. João V] em resposta à ordem de 
12 de Fevereiro de 1742 sobre se remeter para esta Corte uma menina por nome D. Damiana de 
Transfiguração Fragoso do Amaral, filha do antigo governador Bento Gomes Coelho; informando que a 
enviava no navio de que era capitão, Brás das Candeias Bexiga, na companhia de uma moleca por nome 
Conceição, de um negro por nome Faram e de sua mãe D. Maria Moniz da Silva e que o escravo por nome 
José fora vendido durante os anos da fome. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1527. 1743, Janeiro, 21, Lisboa 
PROVISÃO do rei [D. João V] para o governador de Cabo Verde, [João Zuzarte de Santa Maria] ordenando 
informar seu parecer, ouvindo o provedor da Fazenda Real, sobre o requerimento do padre guardião e mais 
religiosos da missão de São Francisco dessas ilhas que solicitavam, à semelhança de outros religiosos 
missionários, uma certa quantia, por ano, como côngrua, declarando também quanto é que se poderia dar a 
cada missionário e de onde esta quantia poderia sair. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1528. [ant. 1743, Fevereiro, 3] 
REQUERIMENTO do Bispo nomeado para Cabo Verde, frei D. João de Moreira [do Monte do Carmo] ao rei 
[D. João V] solicitando ordens para que lhe fosse contada sua côngrua a partir da data da bula de sua 
confirmação de 7 de Dezembro de 1742. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1529. [post. 1743, Março, 3] 
CARTA do procurador do cabido da sé catedral de Santiago de Cabo Verde, o arcediago, Manuel António de 
Figueiredo, em representação do deão, cónego e mais cabido daquela ilha, ao rei [D. João V] expondo sobre 
a situação de crise vivida naquele Bispado com a carestia de víveres, subida excessiva de preço dos 
produtos de primeira necessidade, aliada à esterilidade do clima e fome que desde 1725 vinha fustigando a 
ilha mas também pelo comércio decadente devido à falta de navios nos seus portos e sobre a necessidade 
urgente de se admitir a possibilidade de aumentar suas côngruas, uma vez que os últimos beneficiados e que 
constam do mapa que remetem foram contemplados desde o ultimo acrescentamento feito pela provisão de 
10 de Julho de 1609 e do alvará de 3 de Março de 1743; e  solicitando pelas razões que apontam, pela 
tenuidade das suas côngruas, da sua sobrevivência, minimizando a falta de sacerdotes naquelas ilhas, e 
atendendo à antiguidade do Bispado e do cabido, o segundo do ultramar, fundado a 3 de Novembro de 1532, 
que se mandasse o governador nomeado para as ilhas [João Zuzarte de Santa Maria], informasse, nesta 
Corte, o que devia fazer o governo que ia substituir, tendo em conta a decisão da Mesa da Consciência e 
Ordem em aumentar-lhe suas côngruas proporcionais à presente situação. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1530. [ant. 1743, Março, 23] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para as ilhas de Cabo Verde, desembargador Inocêncio Álvares 
da Silva ao rei [D. João V] solicitando ordens para que se lhe passe o alvará de mantimento, posse e 
aposentadoria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1531. [ant. 1743, Abril, 4] 
REQUERIMENTO de Pedro José Delgado Figueira, morador na cidade da [Ribeira Grande], da ilha de 
Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o ouvidor-geral nomeado para 
aquelas ilhas [Inocêncio Álvares da Silva],  tomasse perante si, a devassa que o juiz e vereador mais velho, 
servindo de ouvidor, [João de Almeida Godinho], tinha tirado dos delitos que contra ele cometera o almoxarife 
e tesoureiro da Casa da Misericórdia daquela cidade,  António de Brito do Lago, tirando nova devassa e 
procedendo de novo nos autos com as queixas que apresentava e que achando-o culpado o pronunciasse 
para segurança da sua pessoa e bens. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1532. [ant.1743, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do capitão Filipe Rodrigues Santiago ao governador de Cabo Verde [João Zuzarte de 
Santa Maria] pedindo carta de seguro para poder mostrar a quantia que se tem usurpado à Fazenda para 
segurança da sua pessoa e do património real na causa da tomadia dos bens e fazenda da balandra inglesa 
que negociava ilegalmente pelo porto do Tarrafal da ilha de Santiago. 
Anexo: despacho. (ver depois a devassa ou a carta do governador referente à devassa apontada no 
despacho.)  
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 11 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1533. 1743, Julho, 2, [S. Filipe, ilha do Fogo] 
CARTA dos oficiais da camara [da vila de São Filipe, ilha do Fogo] ao rei [D. João V] expondo acerca dos 
procedimentos e desempenho do cargo, do capitão e sargento-mor daquela ilha, Aleixo Pinheiro, há muitos 
anos no governo daquela ilha, e solicitando um sucessor com residência para o substituir não ultrapassando 
os três anos naquela serventia. [Para o provimento do cargo concorre Caetano de Melo e Albuquerque].  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 25 e 87. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1534. [ant. 1743, Julho, 12] 
REQUERIMENTO dos cónegos e mais ministros da sé de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para poderem ser pagos dos seus ordenados com os acrescentamentos previstos no 
alvará que lhes fora concedido.  
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1535. 1743, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
João de Moreira [do Monte do Carmo] acerca do aviso que recebera do cabido da sé [de Santiago] sobre o 
lamentável estado em que se encontravam as dez igrejas daquela ilha, com altares, retábulos e tectos 
arruinados, sinos quebrados, como as das freguesias de Santo Amaro [Abade] e Santa Catarina, não 
havendo, nas suas fabricas, dinheiro para os reparos que necessitavam, conforme atestava a carta e certidão 
que apresentava o vigário geral e sacerdote do hábito de São Pedro, João Pereira Barreto; e solicitando 
ordens para aplicar, em reparações mais urgentes, as côngruas dos quatro cónegos beneficiados que, 
segundo noticias e queixas que tivera do mesmo cabido, se encontravam ausentes, sem licença, daquela sé. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 478, fls. 272 e AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls.346v-347, 
provisão de 29 de Outubro de 1743; anexo: certidão, memória, cartas e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 29 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1536. 1743, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] com informação e parecer do desembargador 
informante, José da Costa Ribeiro, antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, sobre requerimento do Bispo de 
Cabo Verde, frei D. João de Moreira [do Monte do Carmo] pedindo novos provimentos para o reparo da sé do 
Bispado como também para o órgão, sino e relógio. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 478, fls. 272-272v e AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 344, 
provisão de 23 de Novembro de 1743; anexo: certidão, consulta (cópia), cartas e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 31, 32 e 28. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1537. [ant. 1743, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do regimento da guarnição da cidade da [Ribeira Grande] da ilha de 
Santiago, de que é coronel António Mendes Leitão, nomeado pelo senado da camara no governo de Cabo 
Verde, Francisco Rodrigues da Guerra ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1538. 1743, Setembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] com informação e parecer do desembargador José 
da Costa Ribeiro, antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, sobre carta do governador das ilhas de Cabo Verde, 
João Zuzarte de Santa Maria, de 15 de Janeiro, dando conta da notícia que tivera, após tomada de posse, da 
grande mortandade que assolava a ilha de Santo Antão e aviso que fizera ao seu capitão-mor, Francisco de 
Lima Melo, para pronunciar sobre a condição da terra de modo a procurar solução e prevenção do contágio 
nas outras ilhas; informando que o dito capitão-mor tinha-se assenhoreado da ilha de S. Vicente e suas praias 
por considerar que compreendiam as doações do donatário da ilha de Santo Antão, o [marquês de Gouveia]; 
e que era preciso averiguar-se se ele, o governador, ou o vigário daquela ilha podiam nomear meirinho 
eclesiástico por este ter nomeado para aquele ofício, Timóteo Sanches, com quem o capitão tinha 
correspondência, através de um irlandês chamado Conel, ali morador, para fazer o contrato da urzela e venda 
de escravos aos estrangeiros. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 486, fls. 344v, 347v-348, 348-348v e 349-349v, provisão de 23 de Novembro de 1743; anexo: 
cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 34 e 4. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1539. [ant. 1743, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO do comissário geral de cavalaria da guarnição da ilha de Santiago de Cabo Verde, Luís 
Monteiro de Alvarenga, nomeado pelo governador João Zuzarte de Santa Maria na vaga deixada por João 
Luís da Silva ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1540. [ant. 1743, Setembro, 28] 
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real e Guerra da ilha de Santiago de Cabo Verde, Mateus Moniz 
da Silva, ao rei [D. João V] solicitando provisão para continuar na serventia do cargo por mais um ano. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: bilhete, provisão (traslado) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1541. 1743, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
João de Moreira, pedindo ajuda de custo para si e para os clérigos que levava em sua companhia para as 
ilhas, em tudo semelhante ao seu antecessor, frei D. João de Faro.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; anexo: consultas (cópia), certidões, requerimentos, 
cartas e consulta,  
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 42, 30 e 19. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1542. 1743, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
João de Moreira pedindo para que lhe fosse mandado passar a mesma ordem, com o mesmo teor da que 
fora passada ao arcebispo e cidade da Bahia em 17 de Janeiro de 1722 com expressas recomendações aos 
Bispos, governador, ouvidor, prelado e missionários daquela missão e a todas as justiças eclesiásticas e 
seculares para se aplicarem meios propícios à reforma da vida e costumes dos moradores, principalmente da 
ilha de Santiago, e que essa ordem fosse registada nas secretarias aonde pertencessem para que se desse 
pronta observância. 
Anexo: certidão e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 38 e 37. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1543. [ant. 1743, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO do [procurador geral da Ordem dos Pregadores], frei António Baptista e soror Iria Feliciana, 
religiosa no mosteiro de São João de Setúbal, irmãos e herdeiros do antigo [capitão] e sargento-mor das ilhas 
de Cabo Verde, Agostinho Rebelo ao rei [D. João V] solicitando que se repitam com salva, por duas vias, as 
ordens deste Conselho para que o ouvidor-geral de Cabo Verde, [Inocêncio Álvares da Silva] registasse e 
mandasse por verba no livro, remetendo certidão em como não lhes tinha sido feito o pagamento naquelas 
ilhas dos soldos vencidos do seu falecido irmão de modo a desobrigarem ao fiador do dinheiro que tinham 
recebido pelo tesoureiro do Conselho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1544. 1743, Novembro, 15, Ribeira Grande 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] com parecer do desembargador e antigo ouvidor-
geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, sobre carta de 15 de Janeiro, do governador de Cabo Verde, 
João Zuzarte de Santa Maria dando conta, com base nas informações do almoxarife da Fazenda Real, 
coronel Francisco Álvares de Almada, do que era preciso para fornecimento dos armazéns e reparos das 
fortificações daquelas ilhas; e que o provedor da Fazenda não pagasse ao artilheiro dos fortes sem que este 
apresentasse certidão do dito governador onde constasse a satisfação da sua obrigação. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 478, fls. 273v-274; anexo: carta, portaria, com relação anexa e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 41 e 6. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1545. [ant. 1743, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO  de D. Mariana Antónia Mascarenhas, filha do antigo governador de Cabo Verde, Gonçalo 
de Lemos Mascarenhas e viúva do capitão António Ribeiro Souto Maior ao rei [D. João V] solicitando, por se 
achar doente, a ajuda de custo que não recebia há anos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1546. [ant. 1744, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO do João Bettamio, homem de negócios nesta cidade de [Lisboa] ao rei [D. João V] 
solicitando ordem para que o ouvidor nomeado para Cabo Verde [Inocêncio Álvares da Silva] tirasse, 
naquelas ilhas, residência ao capitão João Baptista, assistente em Cacheu, averiguando a razão por que não 
deu cumprimento à ordem de execução da dívida que tinha para com o suplicante. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1547. [ant. 1744, Março, 4] 
REQUERIMENTO do capitão de escuna, Manuel Ferreira de Oliveira, em viagem para a ilha de Santiago de 
Cabo Verde, ao rei [D. João V] pedindo determinar-lhe, pelo conselheiro deste Conselho, o que havia para 
embarcar para aquela ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1548. [ant. 1744, Março, 20] 
REQUERIMENTO de Pedro Ferreira de Oliveira ao rei [D. João V] pedindo mandar desobriga-lo da fiança a 
que estava obrigado pela ajuda de custo que tinha sido dado ao ouvidor-geral nomeado para Cabo Verde, 
Inocêncio Álvares da Silva, uma vez que este se achava de partida para aquelas ilhas na galera do Nossa 
Senhora do Rosário e Santos Reis de que era capitão, Bonifácio de Melo. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1549. 1744, Março, 30, Ribeira Grande 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da câmara da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo 
Verde, Francisco Xavier Pinho Ribeiro atestando a tomada de posse do ouvidor-geral das ilhas, o 
desembargador Inocêncio Álvares da Silva, em 29 de Março de 1744. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1550. [post. 1744, Abril, 26] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino indicando que no maço dos papéis expedidos em 1744 e referentes 
ao senhorio de Angola, S. Tomé e ilhas de Cabo Verde, existia uma carta do antigo governador destas ilhas, 
João Zuzarte de Santa Maria, com data de 2 de Abril do mesmo ano, na qual constava ter recebido a ordem 
de 22 de Março de 1743, para descontar nos ordenados do ouvidor-geral de Cabo Verde, o desembargador 
Inocêncio Álvares da Silva, a quantia que lhe tinha sido dado, nesta Corte, como adiantamento dos seus 
vencimentos e mandando registar a mesma ordem nos livros dos Contos da Alfandega para que se fizesse o 
abatimento da dita quantia. 
Obs.:  ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls.357. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1551. [ant. 1744, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do cónego Basílio de Novais Furtado e Mendonça, nomeado para uma cátedra da sé de 
[Santiago] de Cabo Verde, ao rei [D. João V] solicitando provisão de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1552. 1744, Maio, 26, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador, ouvidor-geral de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. João V] sobre 
o cumprimento da provisão de 29 de Outubro de 1740 que ordenava tirar residência ao antigo capitão-mor de 
Cacheu, João Pereira de Carvalho, em todo o tempo que exerceu naquele cargo. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: autos da devassa (requerimento, relação, . ) ver 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1553. 1744, Junho, 7, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador, ouvidor-geral de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. João V] dando 
conta do estado geral do direito cível e politico das ilhas, informando sobre a falta de escrivães do judicial e 
correição, brancos, dos descaminhos que existiam pela falta de regimento, do descaso que havia para com a 
justiça, e sobre as irregularidades que eram cometidas nas devassas e inventários, pelo que solicitava que o 
governador nomeasse para escrivães daqueles ofícios quando para isso houvesse necessidade de modo a 
conservação dos cartórios, ajuizando os salários e as ordens a aplicar bem como impor regras ao ouvidor 
para o bem da Fazenda Real, e que se fizesse um regimento para o governo da cidade da [Ribeira Grande] 
em ordem às assinaturas e salários dos escrivães e ao ouvidor; e referindo que se ordenasse ao governador 
[João Zuzarte de Santa Maria] que não podia prover oficiais de Justiça ou Fazenda privando daquela 
serventia outros oficiais no exercício do cargo sem culpa formada, e que antes de fazer qualquer provimento 
informasse dos requisitos dos nomeados, com pareceres de  quem estes oficiais haviam de servir e que esta 
ordem se mandasse registar na camara, na Provedoria e Ouvidoria, remetendo certidão do registo. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 55.  
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1554. 1744, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 23 de Novembro de 1743 que determinava não lhe pertencer o provimento de ofício de meirinho 
eclesiástico da ilha de Santo Antão, sendo competência da jurisdição eclesiástica, e referindo sobre a dúvida 
que teve acerca da nomeação, pelo vigário daquela paróquia, de um meirinho eclesiástico para uma ilha 
deserta, sem jurisdição. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls.349v- 350. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1555. 1744, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre o cumprimento 
da provisão de 23 de Novembro de 1743, informando que mandou carregar e entregar ao almoxarife da 
cidade da Ribeira Grande, Manuel Francisco Álvares de Almada os materiais constantes da relação, um 
órgão, um relógio grande de torre, um sino, tabuados, cal, telha e pregos, enviados pelo Conselho 
Ultramarino para as ilhas,  para este entregar ao fabriqueiro da sé para aonde eram destinados. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 334; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1556. 1744, Junho, 10, Santiago 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. João de Moreira ao rei [D. João V] sobre o cumprimento da ordem 
régia de 11 de Janeiro, que ordenava informar acerca dos seis clérigos que, com a ajuda de custo da 
Fazenda Real, tinham ido para aquele Bispado na companhia do seu antecessor, frei D. João de Faro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 57. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1557. 1744, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] indicando os meios 
que eram necessários para impedir os descaminhos dos direitos reais nas ilhas do Barlavento.[De entre 
essas medidas destacam-se: dos juízes assistirem ao almoxarifes nos registos, lançados pelos escrivães a 
seu cargo; remeter, para cada uma das ilhas, um livro numerado e rubricado onde se fizesse o assento dos 
navios despachados, o nome do capitão e feitor, o que foi extraído, sua quantidade e o produto dos direitos; 
definir os pesos e medidas da Alfandega a serem usados naquelas ilhas; e a obrigação dos almoxarifes 
passarem certidões de modo a Fazenda tomar suas contas, remetendo os rendimentos para a Provedoria] . 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 362v, provisão de 14 de Janeiro 
de 1745. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 58. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1558. 1744, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre o cumprimento 
da provisão de 23 de Novembro de 1743, informando que mandou carregar em revista para o almoxarife da 
cidade da Ribeira Grande, Manuel Francisco Álvares de Almada, os materiais constantes da relação, 
bandeiras para o castelo, presidio e vila da Praia, pranchas do Brasil para as portas da cidade, tabuados para 
as portas das casas fortes e pregos, enviados pelo Conselho Ultramarino, para as ilhas. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 334; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 59 e 60. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1559. 1744, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] informando a 
execução da ordem régia de 23 de Novembro de 1743, relativa à nomeação de um feitor para a ilha de São 
Vicente, subordinado ao da ilha de São Nicolau, e sobre medidas a tomar contra aqueles, que sem licença, 
fossem ter àquela ilha, na sequência do assenhoreamento da ilha de São Vicente e suas praias pelo capitão-
mor da ilha de Santo Antão, Francisco de Lima e Melo.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 348v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1560. 1744, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 23 de Novembro de 1743 que ordenava, quando houvesse qualquer suspeita de contágio sobre a 
causa da mortandade que assolara a ilha de Santo Antão, se advertisse às camaras das vilas e juízes 
responsáveis pela saúde que tomassem diligências colocando sentinelas ao longo das praias impedindo o 
desembarque de pessoas, inquirindo sobre os lugares de sua partida, de modo a proibir sua entrada se 
viessem de regiões contaminadas, ou mandando-se fazer a quarentena, registando-se esta ordem para se 
proceder noutras ocasiões semelhantes. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 348v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 63 e 61. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1561. 1744, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 19 de Maio de 1743, informando que o mestre da galera Nossa Senhora da Conceição, Nossa 
Senhora do Rosário e Santos Reis, Bonifácio de Melo, lhe advertira de não ter recebido naquela embarcação, 
os barris de pólvora que se ordenara remeter, sob verificação do almoxarife da cidade da Ribeira Grande, 
Manuel Francisco Álvares de Almada, para a defesa das ilhas e para o provimento da ilha do Fogo. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 342-342v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 64. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1562. 1744, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 22 de Novembro de 1743 sobre o indeferimento do requerimento de Francisco de Assis de Santa 
Maria no posto de sargento-mor da cidade da Ribeira Grande, por não ser competência dele, governador, 
esta nomeação,  e ordenando-o informar seu parecer dos sujeitos mais competentes para serem providos 
naquele posto. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 349. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1563. 1744, Junho, 11, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre o cumprimento 
das ordens enviadas pelo secretário de estado, Pedro da Mota e Silva, para fazer honras militares ao Bispo 
nomeado para aquele Bispado [frei, D. João de Moreira] e a forma como deveria a camara assistir nas 
funções publicas da igreja; e insinuando,  por estas ordens terem chegado com o próprio Bispo, e não terem 
sido expedidas pelo Tribunal do Conselho Ultramarino, sobre se lhe declarar se as honras militares 
compreendiam armas e bandeira quando o Bispo passasse pelo corpo da guarda em visitação às igrejas do 
seu Bispado, pelo que solicitava que às companhias e regimentos existentes, fossem fornecidas bandeiras, 
hastes e pólvora, caixas de guerra para as salvas que se haviam de dar, por não terem rendimentos para os 
comprar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1564. 1744, Junho, 11, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre 
a falta de médicos na ilha de Santiago e indicando que, com o falecimento dos cónegos António de Andrade 
Figueira, João Marques Silva e o vigário, doutor Manuel Ribeiro de Macedo que, pela sua experiencia, 
prestavam socorros aos seus moradores, propunha se aceitasse na folha, dando um ordenado, ao médico 
estrangeiro, sem carta de formatura, que  queria residir na cidade da [Ribeira Grande], e que mostrara ser, 
pelas curas que tinha feito, ser professor de medicina.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 362, provisão de 11 de Janeiro de 
1745; anexo carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 67 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1565. 1744, Junho, 11, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João de Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão em resposta à provisão de 9 de Fevereiro que o ordenava não despendesse, contra as ordens, os 
rendimentos Fazenda da Fazenda Real, sob pena de ser-lhe descontado nos seus soldos, ficando o provedor 
daquela instituição obrigado a dar contas da prática de tal infracção.   
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 356v e 355v, provisão 29 de 
Janeiro de 1744. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1566. 1744, Junho, 11, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta da 
notícia que recebera do capitão e feitor da ilha do Maio, da presença no porto daquela ilha de três navios 
ingleses carregando o sal despachado na Alfandega da cidade da [Ribeira Grande] e da contenda havida com 
uma fragata espanhola que ali tinha dado entrada e acerca dos acontecimentos que se seguiram, também na 
povoação, com os moradores; e informando, conforme comunicação do capitão-mor Bernardo Lopes 
Fragoso, dos conflitos registados também no porto da vila da Praia envolvendo esse navio espanhol e uma 
esquadra inglesa que ali aportara; e indicando a presença de uma pessoa de distinção [o conde de Esnaval], 
sua mulher e família na nau espanhola que tiveram permissão de ficar na cidade da [Ribeira Grande]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 274v-275, consulta de 31 de 
Agosto de 1744 e AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fls 157-159v, consulta de 29 de Janeiro de 
1745. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 69. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1567. 1744, Junho, 11, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] expondo a 
participação que lhe dera o capitão-mor da ilha de Santo Antão, Francisco de Lima Melo, de que era 
donatário, o marquês de Gouveia [D. João da Silva], acerca da sublevação de alguns moradores daquela ilha, 
contra ele e oficiais de justiça e de milícia, de que resultara um morto e vários feridos, e de ter sido destituído 
dos cargos que ocupava e feita prisão, a José Barranco, e mais dois oficiais. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 359v, provisão de 11 de Janeiro 
de 1745. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1568. 1744, Junho, 21, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 7 de Fevereiro de 1744 sobre as quantias que se devem cobrar das condenações e sentenças 
dos soldados que faltassem à guarda, o modo como deviam ser arrecadadas, registadas e aplicadas nas 
obras das fortificações na cidade da [Ribeira Grande] e vila da Praia. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 357 e 367-367v, provisão de 16 
de Fevereiro de 1745; anexo: regimento (cópia de capitulo), cartas, despacho, e provisão (cópia).  
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 71 e cx. 20, doc. 26 e 42. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1569. 1744, Junho, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 11 de Janeiro de 1744 sobre a recomendação para reformar a lassidão em que viviam os 
moradores das ilhas, principalmente os da ilha de Santiago, emendando os abusos e escândalos que 
praticavam sem temor a Deus e à religião, dando ao Bispo daquela Bispado [frei D. João de Moreira] toda a 
ajuda e apoio que este necessitasse para implementação, nas igrejas, de práticas católicas e espirituais, 
devoção e penitencia para a conservação da verdadeira religião católica. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 351-351v; anexo: carta (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 45 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1570. 1744, Junho, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 22 de Março de 1743, informando ter mandado registar no livro dos Contos, a ordem para fazer 
desconto nos ordenados do desembargador e ouvidor-geral nomeado para aquelas ilhas, Inocêncio Álvares 
da Silva, da quantia que lhe tinha sido adiantada, remetendo-a para o Reino. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 357; anexo: carta (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 72 e 73. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1571. 1744, Junho, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 14 de Maio de 1743, informando, em cumprimento da ordem dada, ter enviado para Cacheu, na 
companhia do seu capitão-mor [Dionísio Carvalho de Abreu], seis soldados degredados, de entre os quais, 
um branco. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 341. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1572. 1744, Junho, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 9 de Agosto de 1743, ordenando não alterar nada acerca dos direitos de ancoragem que deviam 
pagar os navios no porto da vila Praia de Santa Maria. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 357v-358; anexo: cartas e carta 
(2ª via)  
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 75, 77, 24 e 13. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1573. 1744, Junho, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 23 de Outubro de 1743 para informar seu parecer, ouvindo por escrito o provedor da Fazenda, e 
remeter as ordens que existissem e que determinavam que os géneros de Cabo Verde como pólvora, armas 
e panos, não pagavam direitos em Cacheu,. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 348v-349 e 359v, provisão de 11 
de Janeiro de 1745; anexo: carta régia (cópia) e cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 76.  
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1574. 1744, Julho, 3, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] dando conta da contenda havida entre os espanhóis e ingleses na ilha do Maio; dos excessos que ali 
cometera o comandante da nau espanhola, o conde de Esnaval, D. Pedro José [Correia], queimando e 
aprisionando embarcações inglesas e portuguesas de que resultou ser preso, no porto da vila da Praia, pelo 
comandante da esquadra inglesa que ali aportara, e que constando ser um aventureiro e tal como ele um 
freemason ou pedreiro livre o mandara para terra com toda sua equipagem; acerca das informações e 
devassa que tirou desses acontecimentos envolvendo o conde de Esnaval a quem encontrou com papéis, 
passaportes francês e castelhano, carta fechada e selada do Papa [Bento XIV] carta do rei católico [Carlos III] 
e dirigida ao imperador da Abissínia no mar Roxo; e solicitando mandar retirar os cerca de setenta homens, 
todos de nacionalidades diferentes, em presença na ilha de Santiago. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fls. 157v-159v, consulta de 29 de Janeiro de 1745 e 
AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls.366v-367 provisão de 10 de Fevereiro de 
1745; anexo: parecer (minuta, incompleto) 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 78. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1575. 1744, Julho, 3, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] pedindo que 
aos secretários deste governo, à semelhança dos secretários de outros governadores, fossem concedidos 
novos emolumentos, podendo estes recair sobre as cartas de despachos que davam aos navios que 
aportavam naqueles portos, por não usufruírem salários reais. 
Obs.: juntou-se parecer do ouvidor e desembargador Inocêncio Álvares da Silva de 5 de Maio de 1745, 
resposta à provisão de 10 de Setembro de 1746 do governador; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E 
S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 359, provisão de 8 Janeiro de 1745; anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 79 e cx. 21, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1576. 1744, Julho, 4, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] informando que não 
respondia à ordem de 13 de Maio de 1743 acerca do requerimento dos oficiais do senado da camara da 
cidade da [Ribeira Grande] por não ter informações do desembargador e ouvidor-geral, [Inocêncio Álvares da 
Silva]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 80. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1577. [ant. 1744, Julho, 28] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a [sé] da ilha de Santiago, Bispado de Cabo Verde e presbítero 
do hábito de São Pedro, padre Inácio Martins Gordo, ao rei [D. João V] pedindo alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 81. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1578. 1744, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da vila da Praia, [ilha de Santiago] de Cabo Verde. São opositores António Mendes Leitão que 
serviu em Cabo Verde em praça de soldado infante e de cavalo, alferes do mestre, capitão de infantaria e de 
cavalos da guarda do governador, capitão-mor da Fortaleza Real [de São Filipe], da cidade da Ribeira 
Grande, tenente general do governo, coronel de um dos regimentos da ordenança da guarnição daquela 
cidade, e indicando ter servido de governador das armas, e António Marques Galhano.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24. fls. 
143v-144; anexo: bilhete, parecer, requerimentos e informação (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 83, 82, 52 e 97. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
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1579. [ant. 1744, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] pedindo provisão para se descontar, em 3 anos, no seu ordenado, a quantia que pedira em 
adiantamento aos seus vencimentos, a exemplo do que se praticara com o governador [João Zuzarte de 
Santa Maria]. 
Anexo: carta e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 84, 86 e 89. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1580. [ant. 1744, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do capelão e organista da sé da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo 
Verde, Luís Tavares de Sousa, diácono do hábito de São Pedro ao rei [D. João V] solicitando ordens para se 
fazer o pagamento dos seus ordenados devidos. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 85. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1581. [ant. 1744, Setembro,19] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, morador na ilha de Santiago 
de Cabo Verde ao rei [D. João V] solicitando que lhe seja passado uma certidão da residência que lhe tirou o 
ouvidor daquelas ilhas [Inocêncio Álvares da Silva], do tempo em que exerceu aquele cargo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 88. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1582. [ant. 1744, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor de Cacheu, Manuel Pires [Correia] ao rei [D. João V] pedindo que o 
ouvidor de Cabo Verde [Inocêncio Álvares da Silva] lhe tirasse residência, na ilha de Santiago, de todo o 
tempo em que esteve no exercício daquele cargo como se fez com o seu antecessor [o capitão Damião de 
Bastos]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 90. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1583. [ant. 1744, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão da infantaria com exercício no mar, Manuel Ferreira de Oliveira, nomeado pelo 
governador João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: requerimento e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 91. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1584. [ant. 1744, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] pedindo 
mandar declarar-lhe no cargo de governador a patente de capitão general como era atribuída aos seus 
antecessores e como usufruía também o senado da camarada cidade da [Ribeira Grande] quando estivesse 
no governo daquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 92.  
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1585. [ant. 1744, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] pedindo 
ser-lhe acrescentado dinheiro para o gasto de papéis e materiais de secretaria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 93. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 279 / 389 
 

1586. 1744, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei  [D. João V] sobre nomeação de pessoas para capitão e 
sargento-mor da vila de São Filipe, ilha do Fogo de que é opositor Caetano de Melo Albuquerque, neto do 
antigo capitão e provedor da capitania da Paraíba, André de Albuquerque e de D. Cristóvão de Melo.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete e consulta (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 95 e 94. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1587. [ant. 1744, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos da ordenança da companhia que faz guarnição à vila de São Filipe, 
ilha do Fogo, Duarte Gomes de Leão, nomeado pelo governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa 
Maria ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: requerimento, certidão e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 96. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1588. [ant. 1744, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO de Felipe Balesti (ver se junto)  solicitando prorrogação do prazo de pagamento do 
contrato da urzela. 
 
[ant. 1744, Fevereiro, 5] (ver de novo e se há possibilidades de juntar com outros pedido idênticos) 
REQUERIMENTO de Filipe Balesti e Compª ao rei [D. João V] pedindo reestabelecer um novo contrato com 
Real Fazenda e remitir-lhe por graça especial 3 anos de pagamento que se obrigou a dar pelo dito contrato 
para assim terem maiores possibilidades de o continuar, mandando de novo outro navio para restaurar em 
parte o que tem perdido, procurando também o modo de aumentarem por este meio o rendimento da 
Fazenda Real. 
,AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 18, D. . 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 98. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1589. 1744, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] com base nas informações do governador de Cabo 
Verde, João Zuzarte de Santa Maria, sobre nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor da cidade 
da Ribeira Grande da ilha de Santiago. São opositores, Francisco de Assis de Santa Maria que consta ter 
servido em Cabo Verde em vários postos de entre os quais o de tenente de cavalos da companhia da guarda 
do governador, capitão de infantaria da guarnição da cidade da Ribeira Grande, e sargento-mor da mesma 
cidade, Henrique da Costa Alvarenga e Lucas de Almeida do Amaral. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24. fls. 
156-156v; anexo: carta, carta (cópia), parecer, certidões, carta patente e requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 99, 40 e cx. 14, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 19, D. . 
 

 

1590. 1745, Janeiro, 21, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Pedro Florêncio Barroso e Almeida, declarando que 
a corveta São Francisco e Almas, de que é mestre João Franco, que vai para Cabo Verde não leva nada do 
Conselho Ultramarino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1591. 1745, Janeiro, 21, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Pedro Florêncio Barroso e Almeida, declarando que 
a galera Santo António Portugal e Almas, de que é mestre Manuel Ferreira de Oliveira, que vai para as ilhas 
de Cabo Verde não leva nada do Conselho Ultramarino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1592. 1745, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do capitão e sargento-mor 
nomeado para a ilha do Fogo, Cabo Verde, Caetano de Melo e Albuquerque solicitando ajuda de custo 
semelhante ao capitão-mor de Cacheu para preparar sua viagem. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; anexo: certidão, requerimentos 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 8, 4 e 5. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1593. 1745, Janeiro, 25, Lisboa 
INFORMAÇÃO [contratador do sal dos portos do Brasil], Estevão Martins Torres, declarando que a galera 
Santo António Portugal e Almas, do mestre Manuel Ferreira de Oliveira, que vai para as ilhas de Cabo Verde, 
está autorizado a receber despacho pelo contrato do sal da América. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1594. [ant. 1745, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO de José Afonso Lima, homem de negócios assistente em [Lisboa] proprietário do navio 
Nossa Senhora da Soledade e Almas, ao rei [D. João V] solicitando que se dê despacho ao seu navio para 
seguir viagem para Cabo Verde e Cacheu visto estarem outros navios para partir para as mesma conquistas. 
Anexo: carta e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1595. 1745, Fevereiro, 5, Lisboa 
INFORMAÇÃO [contratador do sal dos portos do Brasil], Estevão Martins Torres, declarando que a escuna 
Nossa Senhora e Almas, de que é mestre Manuel Rodrigues Campos, que vai para Cabo Verde, está 
autorizado a receber despacho pelo contrato do sal da América. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 11 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1596. 1745, Maio, 4, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] em resposta à ordem régia de 8 de Janeiro, ordenando informar seu parecer sobre o motivo porque 
nomeou um guarda para a escuna Nossa Senhora da Graça [Santo António e Almas] uma vez que tal 
prerrogativa pertencia ao sargento-mor da cidade da [Ribeira Grande da ilha de Santiago], como guarda-mor; 
e comunicando sobre o conflito que envolveu o governador João Zuzarte de Santa Maria e o filho, o sargento-
mor Francisco de Assis de Santa Maria. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 359, anexo: certidão e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 12 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1597. 1745, Maio, 5, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] em resposta à provisão régia de 23 de Novembro de 1744, ordenando não dar cumprimento às 
ordens ou nomeações que o governador João Zuzarte de Santa Maria fizesse dos postos militar e civil sem 
que incluísse nelas o título do seu regimento que constasse que as podia fazer, registando-as e mandando 
fazer sua confirmação por certidão; e  comunicando sobre o procedimento do mesmo governador quanto à 
observância desta lei e acerca do ocorrido com a nomeação de Francisco Tavares Mendonça a feitor de 
Cacheu.  
Anexo: certidão e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1598. [1745, Maio, 8] 
REQUERIMENTO do cónego da sé de Santiago e presbítero do hábito de São Pedro, padre, Gregório Freire 
de Andrade, antigo mestre de gramática e latim da cidade da Ribeira Grande], ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para que o almoxarife, feitor e recebedor da Fazenda Real, coronel Francisco Álvares de Almada, lhe 
fizesse o pagamento dos dinheiros que lhe ficaram devendo dos seus ordenados do tempo em que exerceu 
naquele ofício. 
Obs.: docs. cosidos; anexo:  certidões. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1599. 1745, Maio, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] com base nas informações do desembargador e 
antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, sobre carta de 15 de Janeiro de 1743, do 
governador das ilhas, João Zuzarte de Santa Maria, dando conta da visita que tinha feito à vila da Praia na 
companhia do ouvidor, João Luís da Silva e dos reparos que tinha feito ao presidio e a necessidade que havia 
também na conservação da casa da câmara e a cadeia da referida vila, podendo fazer-se com os dinheiros 
do rendimento da venda das vacas aplicado às obras da fortificação, paradas, por falta de engenheiro. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 478, fls. 276-277v e AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 357-357v 
e 361v, provisão de 27 de Agosto de 1743 e 12 de Janeiro de 1745; anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 15 e cx. 19, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1600. 1745, Maio, 22, Ribeira Grande 
CARTA PATENTE do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria, nomeando o ajudante 
reformado, Francisco Lobão Neto, morador na vila de São Filipe, ilha do Fogo, na primeira companhia que se 
criar nesta ilha ou na primeira vaga que existir dessa guarnição. 
Obs.: doc. selado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1601. 1745, Junho, 6, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria, ao rei [D. João V] sobre o cumprimento 
da provisão de 19 de Novembro de 1744, que determinava registar e observar naquelas ilhas as ordens 
exaradas pelo contador-mor do Tribunal dos Contos do Reino e Casa relativas às contas que deviam prestar 
os ministros que serviam no ultramar. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 15 e 16. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1602. 1745, Junho, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão régia de 28 de Janeiro, ordenando remeter pedreiros e carpinteiros para a construção da igreja 
matriz de Cacheu. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 363v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1603. 1745, Junho, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre o 
cumprimento da provisão de 23 de Novembro de 1744, determinando registar e observar a ordem de incluir 
nas patentes e nomeações que fizesse, a cópia do capítulo do regimento do governo que lhe facultava as 
ditas nomeações.  
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1604. 1745, Junho, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 12 de Janeiro, que mandava registar e cumprir a ordem que proibia o provimento de novos 
oficiais da Justiça e Fazenda, privando daquela serventia os oficiais nomeados sem culpas formadas, e que 
informasse, doravante, antes da nomeação nesses postos, dos requisitos necessários, ouvindo o ministro 
perante quem o serventuário ia prestar serviço. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 361-361v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1605. 1745, Junho, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre o 
cumprimento à provisão de 12 de Janeiro, acerca da ordem de remeter para Cacheu os reparos que fossem 
precisos para a artilharia daquela povoação e não os havendo nas ilhas dar conta especifica para se 
mandarem fazer. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 359v-360. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1606. 1745, Junho, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 11 de Janeiro, com base nas informações do desembargador e antigo ouvidor-geral dessas 
ilhas, José da Costa Ribeiro, sobre se fazer assento na folha, do médico estrangeiro, sem carta de formatura, 
e que queria residir na cidade da Ribeira Grande, para perceber o ordenado que era concedido no 
cumprimento das suas obrigações. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 362. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 22 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1607. 1745, Junho, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta 
ao aviso do [secretário do Conselho], Manuel Caetano Lopes de Lavre, sobre a provisão de 1 de Fevereiro, 
determinando registar no livro da Fazenda Real e observar as leis referentes à arqueação dos navios que 
aportassem àqueles portos a carregar escravos. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 364. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1608. 1745, Junho, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 11 de Janeiro, ordenando remeter a informação do provedor da Fazenda Real [Inocêncio 
Álvares da Silva] e cópias das ordens e mais informações relativas ao não pagamento dos direitos dos 
géneros como a pólvora, armas e panos naquelas ilhas.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 359; anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 24 e 17. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1609. 1745, Junho, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre o 
cumprimento da provisão de 14 de Janeiro, relativa à carta de 10 de Junho de 1744, ordenando, com base 
nas informações do desembargador e antigo ouvidor-geral das ilhas, José da Costa Ribeiro, sobre os juízes 
Ordinários fazerem, na câmara, eleição da pessoa que deve servir de feitor que os juízes e vereadores 
aprovarem. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 362v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1610. 1745, Junho, 10, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 11 de Janeiro, ordenando informar seu parecer sobre os capítulos que os principais da 
governança da ilha do Fogo interpunham contra o seu capitão e sargento-mor Aleixo Pinheiro, há muitos anos 
no governo daquela ilha, tomando conhecimento na residência do dito capitão e sargento-mor sobre a 
veracidade dos factos que aqueles moradores alegavam,  e providenciando a defesa daquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 359; anexo: despacho e abaixo 
assinado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 27. e cx. 19, doc. 87. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1611. 1745, Junho, 13, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 10 de Fevereiro, ordenando informar seu parecer sobre os rendimentos e regalias, em vigor, que 
gozavam os donatários ainda existentes, as cláusulas constantes das doações das capitanias e apontando os 
inconvenientes que resultariam da conservação destas capitanias separadas da jurisdição real e as utilidades 
que poderiam advir da sua anexação à coroa. 
Anexo: certidões e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 11-A e 40. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1612. 1745, Junho, 14, Cabo Verde 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. João V] 
sobre a ordem régia de 11 de Janeiro, para informar seu parecer acerca dos ordenados dos missionários de 
São Francisco da cidade da [Ribeira Grande] e por onde eram pagas as suas ordinárias. 
Anexo: cartas, requerimento e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 29 e 28. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1613. 1745, Junho, 18, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 13 de Maio de 1743, relativa à representação dos oficiais da câmara da ilha de Santiago de 20 de 
Janeiro, sobre informar seu parecer, ouvindo, por escrito, o ouvidor-geral, Inocêncio Álvares da Silva, acerca  
da concessão de licença que pediam aqueles oficiais, em nome dos moradores, para fazer o pagamento das 
suas dívidas com panos de terra, receber, em dinheiro, o negócio de géneros que fizessem com navios 
estrangeiros que aportassem na cidade da Ribeira Grande e vila da Praia, ser acrescentado o valor do 
dinheiro que circulava, e ordenando remeter todas as ordens estipuladas e que diziam respeito à proibição da 
venda de panos aos estrangeiros. 
Anexo: cartas e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 4 e 5. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1614. 1745, Julho, 1 Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V]  dando conta da apreensão da urzela que se fizera à balandra inglesa comandada pelo capitão 
Lasquim, a qual fora encontrada na ilha de São Vicente e denunciada pelo capitão do navio do contrato, 
Manuel Ferreira; e sobre a sentença e repartição da tomadia exaradas pelo Almoxarifado da ilha de 
[Santiago], conforme manda a condição 7ª do contrato, o foral da Alfandega e ordenações reais sobre a 
urzela. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1615. 1745, Julho, 14, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA (2ª via) do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
dando conta da sua tomada de posse a 6 de Junho; da falta de oficiais dos Defuntos e Ausentes de 
nomeação régia naquela ilha; e queixando-se dos maus procedimentos dos juízes Ordinários que serviam de 
provedores e tesoureiros daquele Juízo, nos inventários dos bens e execução das dívidas dos defuntos e 
ausentes, levando salários exorbitantes contrariando ao que era permitido no regimento e ordenações régias 
e sobre a medida que tomou relativa a essa matéria. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 33 e 32. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1616. 1745, Julho, 21, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA (2ª via) do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
dando conta que os maus procedimentos dos oficiais dos Defuntos e Ausentes da ilha, mormente a portaria 
que os intimava a absterem-se do contrário na causa dos inventários dos bens dos defuntos e ausentes, era 
por falta de correição dos ouvidores gerais, por residirem na ilha de Santiago, da dificuldade de comunicação 
com esta ilha pelo que solicitava que capitães-mores da ilha do Fogo e ali assistentes, fossem providos, como 
os de Cacheu, também no cargo de provedores dos Defuntos e Ausentes infirmando os descaminhos que se 
faziam nos seus bens, fazendo observar os regimentos e ordenações régias.  
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1617. [ant. 1745, Julho, 23] 
REQUERIMENTO de António Bravo Botelho ao rei [D. João V] solicitando que o tesoureiro deste Conselho 
fizesse o pagamento da quantia penhorada nos soldos vencidos que lhe devia o antigo governador de Cabo 
Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e Vasconcelos. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: requerimentos, cartas, certidões e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 35 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1618. 1745, Julho, 30, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA dos oficiais da câmara da vila de São Filipe, ilha do Fogo ao rei [D. João V] dando conta do miserável 
estado em que se encontrava a ilha por falta de negócio, sem roupas para se vestir as guardas, falta de 
géneros e medicamentos, pelo que solicitavam que se permitisse aos seus moradores negociarem com 
navios estrangeiros oferecendo como moeda de troca os panos da terra, levantando a proibição ordenada 
pelo alvará de 18 de Outubro de 1721, com obrigação de pagarem a dobrar os direitos reais por cada pano 
que vendessem solucionando a sua situação e a da Fazenda Real além de promoverem o aumento do fabrico 
de panos.  
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 37 e 36. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1619. 1745, Julho, 31, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
pedindo que fosse levantado o alvará de proibição de comércio com estrangeiros de 18 de Outubro 1721 e 
que fosse permitida a venda de panarias em qualquer navio que aportasse àquela ilha pela difícil situação 
que vivem seus moradores pela falta de negócio com navios portugueses e cavalgaduras, pagando o dobro 
dos direitos reais que se cobrassem pela venda de cada pano aos portugueses, aumentando assim os 
rendimentos da Alfandega e promovendo o fabrico da panaria. 
Anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1620. 1745, Agosto, 7, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] dando 
conta das diligências que fora incumbido pelo governador de Cabo Verde, [João Zuzarte de Santa Maria] 
executar na ilha Brava, cuja administração estava sujeita à ilha do Fogo, com a obrigação de criar uma 
companhia com seu capitão e oficiais para por ordem nos seus moradores; acerca da impugnação que fora 
alvo por parte de alguns opositores com o fundamento de, a ilha Brava, ter um donatário a quem pagavam 
tributo pelo que não podiam servir a 2 senhores, submetendo-se também à vassalagem real; da advertência 
que lhes fizera de serem alistados a servir sob pena de serem presos, remetidos para a ilha do Fogo e 
posteriormente para o Reino; e informando que aquela ilha tinha 3 portos e muita gente, pelo que era 
necessário formar companhias de 50 homens, com seus capitães, alferes, sargentos e cabos de esquadra, à 
semelhança da ilha de Santiago, servindo um comandante para governar e executar as suas ordens; da 
necessidade de criar uma companhia de cavalos com 40 homens com seus oficiais; de prover um feitor ou 
almoxarife da Fazenda Real, com escrivão e meirinho para cobrança dos direitos aos navios que nela 
aportassem, e dos dízimos reais que era arrecadado por um vigário como consignação de sua côngrua; e dar 
posse a  juiz Espadano [Pedâneo], com seu escrivão e meirinho para acudir as causas dos moradores, tirar 
devassas de mortes e ferimentos e tomar querelas e denúncias das partes. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1621. [ant. 1745, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do procurador geral da Província de Soledade frei Bernardo de Santiago, e dos religiosos 
capuchos da missão do convento de [São Francisco], da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago, ao rei 
[D. João V] solicitando que o tesoureiro deste Conselho fizesse o pagamento das suas ordinárias devidas 
entre os anos de 1743 e 1744 devido à falta de rendimentos no Almoxarifado daquela ilha.  
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1622. 1745, Agosto, 19, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em cumprimento à 
provisão de 8 de Setembro de 1740 e relativa ao contrato da erva urzela destas ilhas, dos Açores e da 
Madeira a Felipe Balesti, ordenando que desse execução àquele contrato, por tempo de seis anos, com início 
a partir do dia da chegada da primeira embarcação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1623. 1745, Agosto, 19, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta do 
aprisionamento que fora alvo pelos ingleses, no porto da vila da Praia, do conde de Esnaval, D. [Pedro] José 
Correia, sua mulher, oficiais e mais familiares e da tomadia da sua galera, de todos os seus móveis, de uma 
fragata e de um bergantim inglês que tinha trazido da ilha do Maio; queixando-se dos maus procedimentos da 
guarnição e do comissário de viveres do bergantim, conhecido por Pedro da Costas, D. André de Guilhery ou 
D. André Ricardo Guilhery na [cidade da Ribeira Grande], também contra o conde de Esnaval, que obrigaram 
o ouvidor-geral [Inocêncio Álvares da Silva] a tirar devassa, remetendo-a para o reino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1624. 1745, Agosto, 27, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta da 
grande mortandade de gado que se verificava na ilha de [Santiago] como consequência da falta da chuva e 
da falta de mantimentos com que padeciam os seus moradores e os da ilha do Maio; e informando sobre as 
faltas que dão os soldados da guarda da cidade da [Ribeira Grande] por não terem  géneros para sua 
sustentação como milho, feijão e azeite, aos quais dever-se-ia reduzir o seu número, consentir nas suas 
desculpas sem os penalizar por não terem com que pagar das suas condenações.  
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1625. 1745, Agosto, 28, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em observância à 
provisão de 10 de Fevereiro e relativa à sua carta e a do ouvidor-geral [Inocêncio Álvares da Silva] com data 
de 3 de Julho de 1744, sobre os acontecimentos entre os ingleses e o navios espanhóis comandados pelo 
conde de Esnaval, D. Pedro José Correia,  nas ilhas do Maio e Santiago, determinando que não obstante a 
devassa tirada pelo ouvidor, fossem postas em liberdade as pessoas arroladas no processo, advertindo-as e 
aos demais estrangeiros da equipagem do navio espanhol, que saíssem daquelas ilhas. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls.366v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1626. 1745, Agosto, 28, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta da falta 
de mantimentos nas ilhas e dos oficiais e soldados da guarda da cidade da [Ribeira Grande] e vila da Praia 
que vinham faltando por causa da fome e nudez com que se deparavam, sendo o motivo por que só se fazia 
vigia nos presídios com artilheiros e reduzido número de soldados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 47 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1627. 1745, Agosto, 31, Cabo Verde 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] informando da necessidade de averiguar todas as contas e informações que o governador João 
Zuzarte de Santa Maria, enviava para a Corte e relativas à Fazenda Real na medida em que mandava passar 
certidões falsas no Almoxarifado dos Contos que atestavam os registos das receitas e boticas que nunca 
chegavam a ser depositadas como ficava comprovado na certidão que remetia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 49 e 48. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1628. 1745, Setembro, 6, São Filipe, ilha do Fogo 
PORTARIA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, mandando que o secretário de Guerra, António Lopes 
de Fontes notificasse Bernardo Tavares Correia, para que este lhe apresentasse, naquela ilha, a provisão que 
o nomeava como feitor da ilha Brava, sob pena de mandar proceder judicialmente contra ele, bem como 
notificar também os rendeiros dos foros da referida ilha que se achavam na ilha do Fogo, como sendo o 
capitão António Ribeiro dos Santos e Francisco Lobo Alfange, para, sob a mesma pena, apresentarem, na 
sua presença, o poder que tinham para fazer tais provimentos, passando de tudo certidão que constasse. 
Anexo: ofício, ofício (cópia) e provisão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. .   atenção!! 
 

 

1629. 1745, Outubro, 20, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
informando ter criado e provido o ofício de escrivão do meirinho do Mar dando confirmação para o governador 
das ilhas [João Zuzarte de Santa Maria], a pedido do almoxarife e feitor daquela ilha, José Monteiro Rabelo 
para poder continuar na arrecadação da Fazenda Real.  
Obs.: no verso da provisão encontram-se cópias de portarias do capitão e sargento-mor Caetano de Melo e 
Albuquerque; anexo: provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 50 e cx. 21, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1630. [ant. 1745, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria do regimento de que é coronel Francisco Álvares de Almada, 
António de Barros Pereira e Oliveira, morador na ilha de Santiago, nomeado pelo governador de Cabo Verde, 
João Zuzarte de Santa Maria, na vaga deixada pela promoção a sargento-mor Francisco de Assis de Santa 
Maria, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: requerimento, certidão e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1631. 1745, Novembro, 19, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
remetendo mapa relativo à organização das companhias militares que empreendeu naquela ilha e sobre o 
alistamento de pessoas com as quais formou 12 companhias de infantaria e 2 de cavalos; e solicitando 
mandar arregimentar essas companhias com oficiais que possam ensinar o manejo militar bem como remeter 
para seu provimento, armas, pólvora para a defesa da ilha, e materiais para a reedificação dos fortes e 
baluartes como telhas, cal, tabuados, pregos, fechaduras de ferrolho e botica. 
Anexo: mapa. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 57 e 56. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1632. [ant. 1745, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do conde da Ribeira Grande, D. José da Câmara Teles ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para que o tesoureiro deste Conselho lhe faça o pagamento da quantia devida da soma dos juros que 
tinha na folha da Alfandega daquela cidade, e referentes ao ano de 1744, que não cobrou por não haver 
cabimento nem naquela Alfandega nem no do Tabaco. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
 

 

1633. [ant. 1746, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho, ao rei [D. João V] solicitando 
prorrogação de fiança e novas ordens ao governador daquelas ilhas [João Zuzarte de Santa Maria] para por 
verbas no assento do suplicante para que pudesse constar na secretaria do Conselho Ultramarino em como 
tinha sido pago dos seus soldos nesta Corte, aliviando seu fiador [Francisco da Silva] do termo de fiança que 
tinha assinado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. 
 

 

1634. [ant. 1746, Março, 3] 
REQUERIMENTO de Manuel de Sousa Andrade ao rei [D. João V] solicitando ordenar ao dono da corveta 
Nossa Senhora da Soledade e Almas, José Afonso Lima, e o seu capitão José Lopes dos Santos, uma vez 
que a referida corveta tinha franquia para receber carga, que não o impedissem de embarcar como também 
suas fazendas para o porto de Cacheu, e deste porto para onde quisesse prosseguir sua viagem, pagando os 
fretes costumados, sob pena de dar-se-lhes por perdida e confiscada aquela  corveta para a Fazenda Real.  
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1635. 1746, Março, 17, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [conselheiro do Conselho Ultramarino] António Caetano de Sousa, declarando que a 
berlinda Nossa Senhora da Soledade e Almas, de que é mestre José Lopes dos Santos, que vai para as ilhas 
de Cabo Verde tem assinado conhecimento do que leva deste Conselho. [Consta uma certidão passada pelo 
escrivão das receitas do tesoureiro e executória do Tribunal do Conselho Ultramarino, Luís Gomes Leitão, 
atestando o termo de execução que dera o padre Francisco Guedes, sacerdote da ordem de São Pedro, que 
ia por capelão para Cabo Verde e Cacheu a pagar a berlinda Nossa Senhora da Soledade e Almas no caso 
de não ir e regressar na mesma berlinda para esta Corte, conforme ordem real.] 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 3 e 6. 
AHU_CU_024, Cx. 20, D. . 
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1636. [ant. 1746, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] pedindo 
repetir ordens ao governador daquelas ilhas [João Zuzarte de Santa Maria] para que, sob a mesma fiança 
anteriormente dada e da qual assinou termo seu fiador, o mestre alfaiate, Francisco da Silva, homem 
abonado e morador na Rua Nova dos Mercadores [da cidade de Lisboa], por verbas nos assentos do 
suplicante para que constasse ter sido feito o pagamento dos dinheiros devidos do tempo em que exerceu 
naquele governo.   
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 7 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1637. 1746, Maio, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre outra de 8 de Janeiro de 1742, tendo em conta 
as informações do desembargador José da Costa Ribeiro, acerca do requerimento do antigo capitão-mor da 
ilha de Santo Antão, Cláudio Roquete,  pedindo que sem embargo da dúvida apresentada pela secretaria 
deste Conselho, se lhe passasse certidão decorrente da sua residência tirada em Cabo Verde pelo ouvidor-
geral, Inocêncio Álvares da Silva, na qual constasse não haver resultado alguma culpa e de ter sido 
sentenciada pelo mesmo Conselho.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana da Áustria; docs. cosidos; anexo: consulta (cópia), cartas, 
parecer, requerimentos, informação e autos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 8 e cx. 20, doc. 58. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1638. [ant. 1746, Maio, 24] 
REQUERIMENTO de D. Maria da Conceição de Figueiredo, viúva do capitão-engenheiro que serviu nas ilhas 
de Cabo Verde no posto de sargento-mor engenheiro, Simão dos Santos, ao rei [D. João V] pedindo uma 
tença para si e sua filha e sua filha legítima, D. Mariana Joaquina Josefa da Trindade, em remuneração dos 
serviços prestados pelo seu marido. 
Obs.: docs. cosidos; avisos, informação (cópia), certidões, despacho e fé de ofícios. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1639. 1746, Junho, 16, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque, ao rei [D. João V] dando 
conta e pedindo para se por cobro às irregularidades que se verificam naquela ilha em relação à ordem régia 
que mandava os corregedores e ouvidores gerais das ilhas de Cabo Verde passar alvarás de fiança aos 
presos criminosos nos casos não provados e que não merecessem pena de morte natural ou cível; 
queixando-se dos procedimentos dos juízes Ordinários, mandatados pelos corregedores, que de forma 
arbitrária passavam alvarás de fiança sem permissão real, facilitando a continuação dos crimes na ilha do 
Fogo; e sobre a omissão do ouvidor-geral, Inocêncio Álvares da Silva, em relação a esta matéria e sobre as 
fianças sentenciadas das quais se devia dar conta ao Hospital de Todos os Santos [de Lisboa]. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 377v-378, provisão de 17 de 
Outubro de 1747; anexo: alvará (traslado) e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 10 e cx. 22. doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
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1640. 1746, Agosto, 3, São Filipe, ilha do Fogo 
Carta do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] dando 
conta da desobediência e intentona de que fora alvo por parte de um soldado, homem preto da companhia de 
que era capitão João Gomes Tavares, por nome Pedro Rodrigues quando ia, em marcha, para montar guarda 
no presídio da vila de São Filipe; acerca do auto mandou formar contra o referido soldado, e pedindo 
determinar-se o castigo que lhe deveria ser aplicado; queixando-se das pessoas envolvidas, por incitamento, 
nesse motim, dos seus procedimentos, como sendo o ouvidor-geral, Inocêncio Álvares da Silva, o padre 
Inácio Mendes Rosado, Felipe Correia da Silva e seus irmãos, o juiz Ordinário, António Barbosa Aranha e 
Simão da Costa Fidalgo, principais cabecilhas dos levantamentos ocorridos naquela ilha, Leão de Barros [de 
Andrade], cabecilha e incitador destes levantamentos, Estevão Pereira de Matos e do capitão Luís Rodrigues 
Jurge, o [capitão-mor], tenente José Cláudio Mendes Rosado e António Mendes Rosado, irmãos do padre 
Inácio Mendes Rosado; e solicitando que se lhe mandasse um sucessor. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1641. [ant. 1746, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO de Felipe Balesti, contratador do novo contrato da erva urzela das ilhas de Cabo Verde, 
Açores e Madeira ao rei [D. João V] contra Lourenço da Silva Abreu e António José Lourenço na causa da 
execução da sequestro, penhora, no direito e tomadia que fizera a um navio carregado de urzela fora do 
contrato. (Ver de novo com os outros) 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1642. 1746, Setembro, 12, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [conselheiro do Conselho Ultramarino] António Caetano de Sousa declarando que a galera 
Nossa Senhora da Soledade Santa Ana e Almas de que é mestre Francisco de Oliveira que vai para as ilhas 
de Cabo Verde e Cacheu tem assinado conhecimento do que leva deste Conselho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1643. 1746, Outubro, 30, [São Filipe] ilha do Fogo 
CARTA dos oficiais da câmara da [vila de São Filipe], ilha do Fogo, ao rei [D. João V] remetendo carta dos 
principais da governança daquela ilha e representando contra os procedimentos do seu capitão e sargento-
mor Caetano de Melo e Albuquerque, que servindo-se do seu posto vinha desrespeitando a eles, aos homens 
honrados e eclesiásticos, usurpando jurisdições, vivendo em escândalos com as mulheres, oprimindo 
soldados e promovendo outras insolências que incitavam a levantamentos pelo que pediam que se mandasse 
um outro capitão e sargento-mor para aquela ilha. 
Anexo: abaixo-assinado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 46 e 25. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1644. 1746, Outubro, 31, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do juiz Ordinário  da vila de São Filipe da ilha do Fogo, António Barbosa Aranha ao rei [D. João V] 
dando conta da recusa do capitão e sargento-mor da ilha, Caetano de Melo e Albuquerque em receber a 
carta precatória ordenando …., com o fundamento de que a ele, juiz, não lhe cabia tal prerrogativa como seu 
subordinado, e sobre a intromissão do referido capitão na sua jurisdição, indo contra seu regimento. 
Anexo: carta (cópia) e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1645. 1746, Novembro, 7, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [conselheiro do Conselho Ultramarino António Caetano de] Sousa declarando que a galera 
Nossa Senhora do Rosário e Santos Reis de que é mestre Manuel de Figueiredo e Gouveia que vai para 
Cabo Verde e Cacheu tem assinado conhecimento do que leva deste Conselho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
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1646. 1746, Novembro, 7, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [contratador do sal do estado do Brasil], Estevão Martins Torres, declarando que a galera 
Nossa Senhora do Rosário e Santos Reis de que é mestre Manuel de Figueiredo de Gouveia, que vai para 
Cabo Verde e Cacheu, pode receber seu despacho pelo que respeita ao contrato do sal das Américas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1647. 1746, Dezembro, 6, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
queixando-se do mau procedimento do juiz Ordinário, António Barbosa Aranha, na causa do levantamento 
contra ele, do soldado, homem preto, da companhia de que era capitão João Gomes Tavares, por nome 
Pedro Rodrigues, quando ia em marcha para montar guarda no presídio da vila de São Filipe, procedendo na 
devassa da sua actuação durante a prisão do referido soldado, contrariando seu mandado de fazer inquirição 
dos acontecimentos conforme o estipulado nos capítulos das ordenações; acerca das prerrogativas que 
assistiam aos juízes Ordinários no pronunciamento de tais casos; e insistindo no envolvimento do padre 
Inácio Mendes Rosado, do [almoxarife] Francisco Monteiro Rabelo e João Barbosa Barros, irmão e primo do 
referido juiz, e sobre a atitude persuasiva do ouvidor-geral, Inácio Álvares da Silva, induzido pelo referido 
padre, Inácio Mendes Rosado. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: regimento (cópia de capítulos) e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1648. 1746, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão e sargento-mor da ilha do 
Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque, datada de 25 de Outubro de 1745, dando conta dos maus 
procedimentos e a forma escandalosa com que vivia o padre Inácio Mendes do Rosado, clérigo do hábito de 
São Pedro, morador naquela ilha, mormente as correcções e advertências feitas pelo Bispo [frei D. João de 
Moreira], amancebando-se publicamente com a viúva Maria de Matos, cunhada de Felipe Correia [da Silva], 
promovendo a usura e a desordem. 
Obs.: docs. cosidos; resolução da rainha regente D. Mariana da Áustria; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO 
VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls 378, provisão de 10 de Outubro de 1747; anexo: cartas, certidões, ofício, 
carta (traslado), informação, auto (traslado), portarias (1ª e 2ª vias) e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 24, 18 e 54. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1649. 1746 
LISTA (minuta) do Conselho Ultramarino das cartas do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de 
Melo e Albuquerque, dirigidas ao rei [D. João V]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1650. 1747, Janeiro, 26, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA (2ª via) do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
dando conta do mau procedimento, parcialidade e descaminhos do provedor e ouvidor-geral das ilhas de 
Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva, em relação à Fazenda Real da ilha do Fogo contra as ordens reais; 
acerca das dúvidas que existiram entre o cónego e vigário forâneo da freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição, padre Manuel de Resende e o padre Inácio Mendes Rosado, no papel de pregador de partido na 
dita freguesia, e o motivo pelo qual mandou o almoxarife, José Monteiro Rabelo, suspender o ordenado do 
padre Inácio Mendes Rosado a quem se pagou indevidamente o ordenado naquela ocupação. 
Anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
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1651. [ant. 1747, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO de D. Mariana Luísa da Franca, viúva de Manuel de Castro Guimarães, ao rei [D. João V] 
solicitando tomar como lembrança as quantias e nomes constantes da  relação referente às verbas em falta 
na folha da Alfandega da ilha de [Santiago] de Cabo Verde e relativas aos pagamentos das ordinárias dos 
padres da Província [de Soledade] naquelas ilhas, satisfeitos pelo seu marido e pelo sogro, António de Castro 
Guimarães, durante os anos de 1683 a 1715 em que serviram de tesoureiros da Junta das Missões, e 
pedindo que delas se passem certidões, para poder por em ordem as ditas contas. 
Anexo: relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1652. 1747, Março, 3, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
solicitando, pelos serviços que tem prestado naquela ilha e ilha Brava, aumentar os seus vencimentos 
contando-se a partir do dia de seu embarque. 
Anexo: carta (2ªvia) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1653. 1747, Março, 4, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] dando 
conta da desobediência do almoxarife da Fazenda Real desta ilha, José Monteiro Rabelo, a respeito da 
portaria de 16 de Fevereiro de 1746, pela qual mandou tirar sumário dos moradores que apanhavam para si, 
nas corridas anuais da câmara, burros sem marcas e sinal de proprietários, os quais deviam ser arrematados 
para a Fazenda Real, com a assistência dos capitães-mores.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 379v, portaria de 19 de Outubro 
de 1747; anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 30 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1654. 1747, Março, 4, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
queixando-se do vigário da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, cónego Manuel de Resende que na 
cerimónia de acção de graças ao nascimento da infanta [D. Maria Francisca Benedita, filha do príncipe D. 
José], lhe mandara dar pelo vigário de São Lourenço, servindo de diácono naquela freguesia, padre António 
Álvares de Faria, apenas dois ductos aos três a que tinha direito tal como a câmara nas festas solenes; e 
explicando o motivo de tal procedimento e da desatenção com que doravante era alvo por parte da clero 
daquela ilha, sobretudo após a morte do Bispo [frei D. João de Moreira]. 
Anexo: certidões, certidão (cópia), provisões (1ª via e 2ª vias) e carta (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 54 e 31. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1655. 1747, Março, 6, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
solicitando, tendo em conta seu diminuto emolumento e falta de ordenados, que o almoxarife da Fazenda 
Real da ilha de [Santiago] de Cabo Verde, Francisco Álvares de Almada, mandasse restituir-lhe os dinheiros 
que pagou dos direitos dos panos que dali remetia para serem vendidos na Guiné, e que, à semelhança dos 
moradores desta ilha, fosse também isento do pagamento desses direitos, quer quando embarcasse os 
panos da ilha do Fogo para aquela costa através da ilha de Santiago ou desta para a Guiné; e propondo que 
esta ordem fosse extensiva aos seus sucessores. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls 377-377v, provisão de 12 de 
Outubro de 1747; anexo: carta (2ª via), certidões, recibo e instrumento de pública forma. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 33, 34 e 32. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 292 / 389 
 

1656. 1747, Março, 20, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] dando 
conta de achar na ilha Brava, integrada na sua jurisdição, e onde pretendeu alistar sua gente, por ordem na 
milícia e organizar a defesa, um feitor intruso que governava, por nome Bernardo Tavares Correia em 
representação dos rendeiros foros daquela ilha; da participação deste feitor no levantamento dos moradores, 
mancomunado com o vigário da ilha, Manuel Barbosa Fiúza Montenegro e sobre a prisão de Mateus Duarte e 
seu irmão, Bernardo Duarte; acerca das contendas e querelas dos eclesiásticos registadas naquela ilha após 
a morte do Bispo [frei D. João de Moreira], fomentando desordens, confusões e parcialidades com ressalva 
para o vigário, Manuel Barbosa Fiúza Montenegro, cónego Manuel de Resende, padres Inácio Mendes 
Rosado e Francisco Álvares e o frei Luís de São Nicolau, sacerdote da ordem de Santo Agostinho; sobre as 
medidas que tomou em relação às insolências, desmandos e insubordinações desses religiosos, pedindo 
nomeação de um novo vigário para a ilha Brava; e sobre se lhe declarar quem deveria receber as querelas e 
as denúncias que os moradores desta ilha poderiam fazer e se se podia tirar devassa desses 
acontecimentos. 
Anexo: cartas e despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1657. 1747, Maio, 5, [São Filipe, ilha Fogo] 
CARTA dos oficiais  da câmara da [vila de São Filipe, ilha do Fogo] ao rei [D. João V] dando conta dos 
procedimentos excessivos e continuados do seu capitão e sargento-mor, Caetano de Melo e Albuquerque, 
oprimindo seus moradores, descompondo a câmara e os juízes Ordinários, usurpando jurisdições 
eclesiásticas e seculares, desprezando soldados, os homens brancos e principais da terra, o que tem levado 
a ilha a um miserável estado; e pedindo medidas punitivas para o referido capitão e sargento-mor, 
expulsando-o da serventia do cargo com residência, provendo o lugar com um natural do reino e não com os 
naturais da América ou de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1658. 1747, Maio, 24, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 25 de Junho de 1746 participando e convidando a festejar o nascimento da infanta [D. Maria 
Francisca Benedita], filha do príncipe [D. José]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1659. 1747, Maio, 24, Santiago 
CARTA do cabido da sé da ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. João V] comunicando do chantre João 
Gomes de Oliveira ter tomado sob sua responsabilidade, após a morte, a 13 de Agosto de 1746, do Bispo frei 
D. João de Moreira, as obras daquela sé, aproveitando-se dos serviços do arquitecto, religioso leigo da 
Província de Soledade da missão do convento de [São Francisco], frei Manuel de Barica, que tinha ido, na 
companhia do Bispo, continuar a reedificação do tecto; e informando que, por não existir oficiais capazes de 
levar a cabo essa obra, se ordenasse o provincial dos religiosos daquela ilha não impedisse o regresso do 
Reino daquele religioso, e que fossem remetidos materiais como tabuados, pregos e madeiramentos 
necessários para terminar a capela-mor e, com ela, toda a obra da sé.  
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1660. 1747, Maio, 26, Santiago 
CARTA governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta do 
falecimento do Bispo frei D. João de Moreira a 13 de Agosto de 1746 e sobre a consternação geral que se 
assistia na ilha de [Santiago]; comunicando também da morte do irmão do falecido Bispo e deste ter sido 
sepultado no convento de São Francisco, ficando os espólios sob os encargos do ouvidor-geral; e informando 
sobre a continuação das obras da sé. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
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1661. 1747, Maio, 28, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. João V] 
dando conta dos procedimentos do vigário da freguesia de Santiago, padre António Serrão de Bulhão, e 
relativos às contas das testamentárias; e comunicando sobre os motivos porque sequestrou os seus bens. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1662. 1747, Junho, 2, Ribeira Grande 
CARTA ordenando o desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva, ao 
rei [D. João V]  dando cumprimento à provisão de14 de Janeiro de 1745, que o ordenava tirar residência, na 
ilha de Santiago de Cabo Verde, do tempo em que exerceu no cargo, o antigo capitão-mor de Cacheu, 
Manuel Pires Correia, inquirindo, na mesma residência, dos papéis do comissário provincial da missão de 
Cabo Verde e Cacheu, frei Dionísio de Vila do Conde e outros religiosos, dos capítulos que os moradores 
daquela povoação apresentaram contra o referido capitão-mor, remetendo autos e mais informações para o 
Conselho Ultramarino. 
Obs.: data da provisão aferida na lista de cartas enviadas para o para o ouvidor-geral das ilhas de Cabo 
Verde, Inocêncio Álvares da Silva; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 366v; 
anexo; provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 41 e cx. 20, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1663. 1747, Junho, 2, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] informando sobre o 
aviso que lhe fizera o almoxarife, feitor e recebedor da Fazenda Real de Cacheu, Francisco Tavares de 
Mendonça, sobre a sua impossibilidade de continuar a exercer a referida ocupação; e acerca da posição dos 
oficiais câmara em relação à proposição e eleição dos sujeitos capazes e abonados para o provimento do 
cargo. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1664. 1747, Junho, 3, Vila da Praia, ilha de Santiago 
CARTA do capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, António Mendes Leitão, ao rei [D. João V] dando 
conta dos excessos e violência com que procedeu contra ele o vigário daquela vila, padre Pedro Gomes de 
Abreu e Lima, mandando retirar a cadeira de espaldar usada pelos capitães-mores na igreja; pedindo 
medidas punitivas para o referido vigário e que ao cabido da sé vacante de [Santiago] se deva tornar 
manifesto que os capitães-mores da vila da Praia de Santa Maria, tal qual os capitães-mores de Cacheu, 
podiam usar, sem impedimentos, a cadeira de espaldar para servir de sitial nas cerimónias. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: cartas e auto (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1665. [ant. 1747, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do procurador geral da Província de Soledade [frei Bernardo ou Francisco? de Santiago] 
ao rei [D. João V] solicitando resolver o pedido que tinha feito para aumentar as côngruas dos religiosos 
mandados em para Cabo Verde sem contar com a arrematação dos dízimos daquele estado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1666. [ant. 1747, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do antigo mestre de gramática na cidade da [Ribeira Grande], ilha de [Santiago], de Cabo 
Verde, cónego Gregório Freire de Andrade, ao rei [D. João V] pedindo mandar satisfazer seus ordenados 
devidos naquela ocupação, desde o ano de 1744 a Abril de 1745, como em semelhantes casos se fazem aos 
filhos da folha, quando não houvesse rendimentos naquela ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 294 / 389 
 

1667. [ant. 1747, Agosto, 25] 
REQUERIMENTO dos artilheiros da vila da Praia de Santa Maria da ilha de Santiago de Cabo Verde, 
Maximiliano Correia e Miguel Barbosa ao rei [D. João V] solicitando o pagamento dos seus soldos vencidos 
desde Novembro de 1743 a Maio de 1747, pelo Conselho Ultramarino, como se fez com os antigos 
governadores Francisco de Oliveira Granz, Bento Gomes Coelho e com o professor da cadeira de moral, 
padre António Henriques Leitão que recorreram a esta instituição para serem pagos devido a falta de 
rendimentos da Fazenda Real daquelas ilhas ou que lhes fosse dado, em cada ano, parte do vencimento. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: requerimento e mandados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1668. [ant. 1747, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do coronel de infantaria do regimento que faz guarnição na cidade da [Ribeira Grande], 
António de Brito do Lago, nomeado pelo governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria, 
na vaga deixada pela promoção de António Mendes Leitão, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta 
patente. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão e carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1669. [ant. 1747, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO meirinho do mar da Alfandega da cidade da Ribeira Grande ao rei [D. João V] solicitando 
mandar fazer o pagamento dos seus ordenados vencidos na Corte, devido à falta de rendimentos na Fazenda 
Real naquela cidade. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1670. [ant. 1747, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do procurador geral da Província de Soledade e das missões de Cabo Verde, frei 
Francisco de Santiago ao rei [D. João V] solicitando, sob fiança segura e abonada, o pagamento devido das 
ordinárias dos religiosos missionários que assistem no convento de [São Francisco] e nas cadeiras de moral e 
gramática, na ilha de Santiago de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1671. [ant. 1747, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO do deão da sé de Santiago, padre  João Pereira Barreto, morador na mesma ilha, ao rei 
[D. João V] pedindo alvará de mantimento por lhe ter sido feito o provimento naquela dignidade. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1672. [ant. 1747, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO do coronel de infantaria do regimento de guarnição da vila da Praia de Santa Maria, Miguel 
de Burgo, nomeado pelo governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria na vaga deixada por 
falecimento de João de Almeida Godinho, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: certidão e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1673. [ant. 1747, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO do sargento-mor e guarda-mor da Alfandega da ilha de Santiago de Cabo Verde, 
Francisco de Assis de Santa Maria ao rei [D. João V] solicitando mandar que o tesoureiro do Conselho 
Ultramarino, lhe pagasse sob fiança, a quantia devida dos seus ordenados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
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1674. [ant. 1747, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO de Alexandre Coelho Monteiro, assistente na ilha de [Santiago], Cabo Verde ao rei [D. 
João V] queixando-se dos procedimentos e atitudes despóticas do governador das ilhas de Cabo Verde, João 
Zuzarte de Santa Maria, solicitando que lhe fossem ordens para não impedir sua viagem para este Reino, que 
ao ouvidor-geral [Inocêncio Álvares da Silva] fosse mandado fazer o pagamento dos prejuízos e perdas 
irreparáveis que o tem causado aquele governador e que este não o impedisse de vender os bens da herança 
do comissário geral Celestino Moniz da Silva de que o capitão Francisco  Tavares de Mendonça era 
testamentário. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: informação, certidões e termos de protesto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1675. [ant. 1747, Dezembro, 1] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. João V] 
solicitando que o pagamento dos seus ordenados tivesse efeito a partir do dia do seu embarque. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 21, D. . 
 

 

1676. [ant. 1748, Janeiro, 21] 
Requerimento do soldado da companhia de governança da ilha do Fogo, Agostinho Monteiro Rabelo, natural 
desta ilha, ao capitão e sargento-mor; Caetano de Melo e Albuquerque, solicitando, pelos serviços prestados, 
o provimento na serventia dos ofícios de escrivão da câmara e de tabelião do Público, Judicial e Notas e mais 
ofícios da justiça anexos, vagos, por deixação do serventuário, Manuel Lopes [de Fontes]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1677. [ant. 1748, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO de D. Mariana Antónia Mascarenhas, viúva do [capitão] António Ribeiro Souto Maior e filha 
do antigo governador de Cabo Verde, Gonçalo de Lemos Mascarenhas, ao rei [D. João V] solicitando pelo 
Conselho Ultramarino, uma  ajuda de custo por esmola, pelos serviços prestados pelo pai. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1678. 1748, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimentos do ajudante [da 
guarda das Alfandegas], Domingos Fernandes, também curador dos órfãos Francisca, Ana e António, filhos 
do capitão-mor João de Barros Bezerra, o condestável Manuel Lopes [Monteiro] e Manuel Coelho de 
Carvalho e os artilheiros António Freire, Domingos da Graça, Leonardo Rebelo ou Robalo?, Martinho Robalo 
e Marcos Lopes, todos da ilha de Santiago de Cabo Verde, pedindo que se mandasse fazer-lhes o 
pagamento, por este Conselho, dos seus soldos devidos e que constavam dos nove mandados que 
remetiam, para poderem continuar a exercer os seus serviços. 
Obs.: docs. cosidos, resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; anexo: avisos, consulta de 22 de 
Novembro de 1747, mandados e requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 5 e 4 e cx. 21, doc. 61, 59, 49 e 44. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1679. 1748, Abril, 19, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] respondendo a ordem régia de 27 de Janeiro para cumprir a sua obrigação e não se intrometer na 
jurisdição alheia, por queixa que apresentou contra ele o capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de 
Melo e Albuquerque na causa da suspensão e pagamento dos ordenados ao padre Inácio Mendes Rosado 
como pregador [da freguesia de Nossa Senhora da Conceição], daquela ilha. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: carta e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1680. 1748, Abril, 20, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] sobre a ordem para dar seu parecer sobre a informação que dera o capitão e sargento-mor da ilha do 
Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque, acerca do pagamento das redízimas a que eram obrigados os 
moradores conforme o foral do donatário daquela ilha.  
Obs.: docs. cosidos; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 378v, provisão de 
4 de Outubro de 1747; anexo: carta, cartas (cópias) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1681. 1748, Maio, 26, [São Filipe, ilha do Fogo] 
CARTA dos oficiais da camara da vila de [São Filipe, ilha do Fogo] ao rei [D. João V] queixando-se dos maus 
procedimentos do seu capitão e sargento-mor, Caetano de Melo e Albuquerque, oprimindo soldados, 
tomando para si, com os seus poderes, todas as jurisdições e obrigações administrativas, provendo ofícios de 
escrivão, não observando os provimentos do governador, João Zuzarte de Santa Maria, nem as propostas da 
câmara, prendendo pessoas, como o caso de Isabel de Fontes, mulher casada, que fora presa por dívida 
cível, no presídio daquela vila com grande escândalo dos seus moradores e tomando parcialidades nas 
coimas das fazendas; pelo que pediam a expulsão do cargo do referido capitão e sargento-mor, provendo o 
lugar com um natural do Reino e não com os da América. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1682. [ant. 1748, Maio, 28] 
REQUERIMENTO do antigo governador das ilhas de Cabo Verde, Bento Gomes Coelho ao rei [D. João V] 
solicitando prorrogação da fiança e que se dessem novas ordens ao governador [João Zuzarte de Santa 
Maria] para que mandasse por verbas no assento dele, suplicante, para constar na secretaria deste 
Conselho, em como tinha sido pago, na Corte, dos seus soldos, e poder assim desobrigar seu fiador. 
Anexo: carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1683. 1748, Junho, 5, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
remetendo certidão na qual consta ser antiquíssimo o costume de ordenarem os capitães e sargentos-mores 
ao Almoxarifado desta ilha, para se fazerem livros necessários aos expedientes, rubricados por eles, ainda 
que essa prerrogativa pertencesse aos provedores das ilhas de Cabo Verde e por este motivo solicitava ser 
pago dos que tinha rubricado e dos que viesse a rubricar à semelhança do outros ministros que o faziam. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1684. 1748, Junho, 8, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] sobre 
o cumprimento da ordem régia determinando a existência de mestres da capela, por provisão, excepto nas 
sés catedrais; dando conta da não observância desta regra na sua jurisdição ou seja nas ilhas do Fogo e 
Brava, onde havia, em cada freguesia, um mestre da capela nomeado por provisão do cabido da [sé de 
Santiago] de Cabo Verde o que era oneroso para os seus moradores, pelo que solicitava, à semelhança das 
outras partes ultramarinas, fosse concedido privilégio aos juízes e mordomos escolherem quem quisessem 
para cantar nas suas festas, tirando essa exclusividade dos mestres da capela. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 15 e 16. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1685. 1748, Julho, 17, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva, ao rei [D. 
João V] em resposta à ordem régia de 20 de Novembro, para informar sobre o requerimento do sargento-mor 
e guarda-mor da Alfandega da ilha de Santiago , Francisco de Assis de Santa Maria, solicitando o pagamento 
dos seus soldos na Corte por falta de rendimentos naquela Provedoria.  
Obs.: docs. cosidos.; anexo: requerimento, certidões e mandados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1686. 1748, Julho, 21, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde Inocêncio Álvares da Silva, ao rei [D. João V] 
dando conta dos maus procedimentos do governador [João Zuzarte de Santa Maria] em relação à aplicação 
dos dinheiros do rendimentos daquela Alfandega nas obras das fortificações como também dos dinheiros das 
condenações dos soldados que cobrava para si, pelo que solicitava tomar-se providencias sobre esta matéria, 
a bem da Fazenda Real. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. .  
 

 

1687. 1748, Julho, 22, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde Inocêncio Álvares da Silva, ao rei [D. João V] 
dando conta das consequências que resultaram da prisão do administrador do contrato da urzela, André de 
Guilhery ou Guiliers? [de que era contratador, Felipe Balesti e Companhia] mandada fazer pelo governador 
João Zuzarte de Santa Maria; acerca da actuação despótica com que vinha exercendo o mesmo governador 
na sua administração, sobre as ilegalidades que praticava no comércio com a Guiné, enviando pistolas e 
recebendo cera; e pedindo, pelas queixas que contra si tem feito o governador João Zuzarte de Santa Maria, 
que se examinassem os seus procedimentos.   
Anexo: escrito e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1688. 1748, Julho, 25, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde Inocêncio Álvares da Silva, ao rei [D. João V] 
dando conta do desassossego que se tem vivido neste concelho e na ilha do Fogo desde que tomou posse 
seu capitão e sargento-mor, Caetano de Melo Albuquerque, e sobre as impertinências e insolências que têm 
caracterizado a sua administração; e informando, em resposta à ordem régia, sobre a queixa que o referido 
capitão e sargento-mor tinha feito acerca da corrida que a câmara realizava, utilizando burros sem sinal nem 
marcas, com a convicção de pertencerem à Fazenda Real. 
Anexo: carta, certidão e cartas precatórias (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1689. 1748, Julho, 26, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta dos 
motivos que o levou a prender o procurador do contrato da urzela das ilhas,  André de Guilliers, de que era 
contratador Felipe Balesti e Companhia, e acerca das razões porque este procurador fez petição de agravo à 
Relação [de Lisboa]; queixando-se dos procedimentos do ouvidor Inocêncio Álvares da Silva, em relação aos 
termos de entrada e ancoragem dos navios estrangeiros na cidade da [Ribeira Grande], e vila da Praia, às 
cartas de despacho dadas aos seus capitães, provimento dos oficiais, a forma como vinha exercendo seu 
poder, intrometendo e usurpando sua jurisdição e competências garantidas pelo seu regimento; do modo 
como procedeu em relação ao navio holandês chegado do Reino para carregar urzela vendida pelo 
procurador do contrato para a Holanda; e advertindo ainda sobre este procurador do contrato, André de 
Guilliers, ser um homem prejudicial à ilha de [Santiago], como sendo uma das pessoas que no ano de 1712 a 
tinha saqueado, responsável pelas dissensões e más informações entre os moradores e os navios que iam 
aqueles portos fazer refrescos, declarando os preços da terra e o estado de defesa das ilhas o que levou a 
um Manuel Inglês fazer imprudência na vila da Praia; sobre a necessidade de delegar-se num ministro a 
devassa sobre este particular, da assistência na ilha de [Santiago] daquele procurador com medidas punitivas 
também para o ouvidor, Inocêncio Álvares da Silva.  
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1690. 1748, Julho, 28, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 26 de Setembro de 1747, e relativa à carta do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano 
de Melo e Albuquerque, datada de 25 de Outubro de 1745, para informar seu parecer, ouvindo o ouvidor, 
Inocêncio Álvares da Silva, sobre as queixas que contra este, faz aquele capitão e sargento-mor.  
Anexo: cartas, carta (cópia) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1691. 1748, Julho, 28, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 25 de Janeiro, ordenando para não privar da serventia do ofício de escrivão da Fazenda Real de 
Cacheu, Manuel António Pires da Silveira, enquanto não cometesse culpa ou se procedesse ao 
arrendamento do referido cargo; e informando ter provido naquela serventia, Bento José Nogueira, que 
acompanhara da cidade da [Ribeira Grande] para Cacheu, o novo capitão-mor desta povoação, João de 
Távora. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 57. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1692. 1748, Julho, 31, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta da 
petição que lhe fizeram o sargento-mor e o meirinho da [Ribeira Grande], recorrendo na causa da devassa 
sobre seus procedimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1693. 1748, Julho, 31, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta das 
dissensões havidas entre o ex-capitão-mor de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu e o antigo almoxarife, 
recebedor e feitor da Fazenda Real daquela povoação, capitão-mor Francisco Tavares Mendonça; e sobre os 
documentos, justificação e auto de residência, e papéis que remete, com os quais requereu-lhe, o capitão 
Francisco Tavares de Mendonça, solicitando para se averiguar sobre os procedimentos e descaminhos da 
Fazenda Real, dos Defuntos e Ausentes que imputa ao capitão-mor Dionísio Carvalho de Abreu, para o bem 
daquela instituição. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: requerimento, certidão, auto de justificação (traslado), sumário de testemunhas, 
aviso, despacho e carta. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 88 e AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1694. 1748, Agosto, 1, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. João V] 
respondendo à advertência que recebera e relativa à carta de 16 de Junho de 1746 do capitão-mor da ilha do 
Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque, dando conta do descaso com que agira em relação à arrecadação 
dos novos direitos das cartas de seguro do provimento de oficias de Justiça e Fazenda, sobre as sentenças 
dadas durante a correição que fizera àquela ilha, e remetendo certidão que mostra faltar à verdade o dito 
capitão e sargento-mor. 
 Obs.: docs. cosidos; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 376v, provisão de 
26 de Setembro de 1747; anexo: certidões, carta e sobrescrito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1695. 1748, Agosto, 5, [Santiago] 
CARTA do cabido da sé da [ilha de Santiago], Cabo Verde, ao rei [D. João V] dando conta dos maus 
procedimentos e insolências do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque, 
vivendo escandalosamente em pecado, adúltero, raptador, incestuoso e no concubinato, e impedindo suas 
determinações e as dos seus ministros, como fez com o padre Manuel Barbosa Fiúza que ia por vigário 
espiritual das almas da ilha Brava; acerca da devassa tirada pelo visitador, reverendo Inácio Martins Gordo, e 
pedindo para se tomara providencias sobre o comportamento despótico daquele capitão e sargento-mor. 
Anexo: auto de devassa (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1696. 1748, Agosto, 5, Ribeira Grande 
LISTA das cartas do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva dirigidas ao 
rei [D. João V]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1697. 1748, Agosto, 20, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] sobre 
as dissensões havidas com a câmara da vila de S. Filipe e o governador de Cabo Verde, João Zuzarte de 
Santa Maria, em relação às competências e prerrogativas entre um e outro no provimento dos oficiais de 
Justiça, Fazenda e Guerra; dos acontecimentos ocorridos naquela capitania a respeito da nomeação de 
pessoas nos ofícios de escrivão da câmara, Órfãos, Ausentes e tabelião do Judicial e Notas e mais ofícios 
anexos que vagaram por deixação de Manuel Lopes de Fontes, ausente na Guiné, que envolveram os  juízes 
Ordinários Felipe Correia da Silva, Leão de Barros [de Andrade] e seus primos Tomás Fernandes Vieira e 
Francisco Vieira, Tomé Lopes e o vigário de São Lourenço, padre António Álvares de Faria e o tesoureiro da 
vila de São Filipe, padre Gaspar Gonçalves?Rodrigues Afonso; acerca da participação do vereador e capitão 
Luiz Rodrigues Jurge, o procurador Fernando Rodrigues Dornalho e Simão da Costa Fidalgo, também na 
causa provimento de Manuel do Canto Teixeira, sobrinho de Felipe Correia da Silva, feito pelo governador 
João Zuzarte de Santa Maria; queixando-se dos procedimentos nesta matéria do desembargador e ouvidor 
Inocêncio Álvares da Silva, e pedindo para se tomar providências para que o governador o deixasse usar das 
regalias de prover os oficiais de Justiça, Fazenda, Guerra e postos de milícia; que os juízes e câmara se 
abstivessem de intrometer nesses provimentos na medida em que a sua competência não ia além de informar 
sobre os requisitos dos oficiais a prover, ficando advertidos não poderem servir, nem chamar para seus 
ministérios, pessoas que não tivessem provimento ou que não fossem providas por ele, e que os que viessem 
nomeadas pelo governador não pudessem servir sem sua confirmação; e solicitava mais, para se esclarecer 
os governadores que era capitão e sargento-mor da capitania do Fogo e não capitão-mor ou sargento-mor da 
vila de São Filipe com a faculdade  de um capitão-mor da vila da Praia. 
Anexo: requerimento, provisão, portaria e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 29, 1, 9,10, 14 e 18. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1698. [ant. 1748, Setembro, 12] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. João V] 
solicitando provisão constando que receberá os seus ordenados a partir do dia do seu embarque para 
aquelas ilhas. 
Anexo: provisão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 30 e 39. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1699. [ant. 1748, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. João V] solicitando, 
devido ao seu regresso para o Reino,  ordem para se lhe fazer o pagamento dos seus ordenados devidos 
sobre qualquer rendimento da Alfandega daquelas ilhas.  
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1700. [ant. 1748, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão da infantaria do terço da guarnição da cidade da [Ribeira Grande] do regimento 
de que era coronel, António Mendes Leitão, nomeado na vaga deixada por promoção de Carlos de Mendonça 
Barros, pela câmara no governo das ilhas de Cabo Verde,  Francisco Xavier Pinto Ribeiro, ao rei [D. João V] 
solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: certidões e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1701. [ant. 1748, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO do capitão da infantaria de uma das companhias da guarnição da vila da Praia de Santa 
Maria, Joaquim Barbosa de Almeida, nomeado na vaga deixada pela baixa de Pedro Sanches da Gama, pelo 
governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria , ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta 
patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1702. 1748, Outubro, 8, Lisboa ver o livro de Cod. 
PARECER do Conselho Ultramarino 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1703. [ant. 1748, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria do regimento que faz guarnição á cidade da Ribeira Grande de 
que é coronel António Mendes Leitão, nomeado na vaga deixada por falecimento do capitão Luís Gonçalves, 
pelo governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria, Antão Gomes Teixeira, filho do capitão de 
cavalos Brás Gomes Teixeira, natural do Reino, do lugar de Bogalhal, comarca de Pinhel, Bispado de Viseu, 
ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: certidão e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1704. [ant. Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do tesoureiro nomeado para a sé da [ilha de Santiago], Cabo Verde, cónego António 
Lopes ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1705. 1748, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento de João Apolinário Pinheiro, 
irmão do antigo capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Aleixo Pinheiro, pedindo ordem para que o ouvidor-
geral de Cabo Verde,[Inocêncio Álvares da Silva] tirasse residência, na ilha de Santiago, do tempo em que o 
dito capitão e sargento-mor serviu naquela ilha, não obstante ser falecido.   
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; anexo: despacho e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 41e 40. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1706. [post.1748, Novembro, 12]  
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 12 de Novembro de 1748, e relativa à carta de 27 de Maio de 1746, sobre as obras da fortaleza,  
da falta de munições e os motivos porque recebeu a importância das condenações dos soldados que não se 
encontravam registadas pelo almoxarife, advertindo-o sobre seu mau procedimento em relação à 
arrecadação e cobrança daquelas condenações, ordenando executar nesse respeito conforme seu regimento, 
cobrando e carregando o almoxarife as condenações que ele fizesse num livro, que para o efeito era remetido 
para as ilhas, e cabendo sua fiscalização, durante um ano, ao ouvidor e provedor da Fazenda Real.  
Obs.: m. est.; doc. incompleto; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 374-374v 
e fls. 389v. provisões de 2 de Setembro de 1746 e 12 de Setembro de 1748. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1707. 1748, Novembro, 20, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] em resposta à provisão de 9 de Agosto de 1743 e relativa ao requerimento  de Pedro José Delgado 
Figueira, morador na cidade da [Ribeira Grande], ilha de Santiago de Cabo Verde, ordenando, conforme 
resolução de 22 de Maio, da consulta do Conselho Ultramarino de 15 de Abril de 1743, tomar informações no 
delito e devassa que contra ele cometera o almoxarife António de Brito do Lago, homem opulento e de 
cabedais, de modo a que se procedesse na sua justiça. 
Obs.: m. est.; anexo: consulta 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. .  
 

 

1708. [ant. 1748, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] pedindo 
que se pagassem, na Corte, a quantia dos dinheiros devidos do seu ordenado, como se fizera ao seu 
antecessor, Bento Gomes Coelho, passando-se ordem a este Almoxarifado para constar do dito pagamento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1709. 1749, Fevereiro, 16, Vila de São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
queixando-se do descaso que tiveram com ele, os juízes Felipe Correia da Silva e Leão de Barros [de 
Andrade] e mais oficiais da camara, os vereadores, capitão de infantaria Luís Rodrigues Jurge, o capitão de 
cavalos Luís de Souto Amado e o procurador Fernando Rodrigues Dornalho, em não integrá-lo na comitiva 
que levava vara e bandeira, conforme era obrigação e politica seguida na ilha, na ocasião das cerimónias e 
festejos reais realizados na igreja matriz; dando conta dos seus procedimentos, da sua parceria na câmara, 
do facto de serem todos parentes próximos, nomeando-se uns aos outros, do seu envolvimento nos 
levantamentos ocorridos naquela ilha e sobre serem todos oficiais providos pelo ouvidor Inocêncio Álvares da 
Silva, sem confirmação ou cartas de usança e advertindo que era necessário tomar-se providencias. 
Anexo: certidão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1710. 1749, Março,6, Vila de São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 18 de Novembro de 1747 ordenando o pagamento dos seus soldos pelo rendimento 
que houvesse nessa mesma ilha, assim pelos sobejos dos dízimos depois de serem pagos os eclesiásticos 
bem como pelo rendimento dos montados e da Cova Figueira e mais distritos, para o qual deveria mandar vir 
perante si os livros e folhas e examinar os rendimentos e despesas que houvessem na Fazenda Real para 
ser pago dos mesmos soldos. 
Anexo: provisão (cópia) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1711. 1749, Março, 14, Vila de São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque ao rei [D. João V] 
insistindo na desatenção de que era alvo por parte do vigário da [igreja] matriz da [freguesia] de Nossa 
Senhora da Conceição da vila de São Filipe, padre Manuel de Resende, na ocasião das cerimónias festivas, 
não lhe dando preferência, mormente a satisfação pública que recebera do visitador, cónego Inácio Martins 
Gordo; acerca dos seus maus procedimentos na tentativa de desacreditá-lo perante os moradores, o cabido 
da sé de Cabo Verde e o governador [João Zuzarte de Santa Maria], com o intuito de expulsá-lo da ilha, 
mancomunando-se com os principais cabecilhas dos levantamentos ali ocorridos, envolvendo-se e 
apropriando-se da jurisdição secular e das prerrogativas que só a ele e ao governador pertenciam, como nos 
casos da prisão que mandara fazer pelo capitão António da Silva Barros, ao tesoureiro menor da bula, 
Sebastião Rodrigues Tavares, do mestre da capela, Mateus Duarte e outros, na causa das contendas havidas 
na ilha Brava pela substituição do vigário dessa ilha, padre Manuel Barbosa Fiúza pelo padre Francisco 
Álvares da Cruz e que originaram parcialidades entre os moradores e do qual fora avisado pelo capitão 
mandante, Leonel Gonçalves da Costa; da pastoral que o mesmo enviou à ilha Brava proibindo seus 
moradores de andarem com armas sob pena de excomunhão e dois mil reis de condenação para a fabrica; 
da nobilitação que fazia dos oficiais novos, sem licença real, como fez com um escrivão do eclesiástico na 
freguesia dos Mosteiros, do provimento a soldado de cavalo da companhia do capitão Duarte Gomes Leão, a 
Domingos de Andrade, ao mesmo tempo que tinha como escrivão Francisco Monteiro Rabelo e 4 meirinhos 
na ilha do Fogo, dois na vila de São Filipe, um na freguesia de S. Lourenço e outro nos Mosteiros; e 
apontando mais sobre os procedimentos do vigário, padre Manuel de Resende, como o facto de andar 
amancebado publicamente com a mulata Emerenciana, que foi escrava da sogra de Sebastião Rodrigues 
Tavares, que aforrou para esse efeito e dela tinha dois filhos; e da sua casa servir como ponto de reunião dos 
levantados contra ele, onde reuniam seus principais elementos, Sebastião Rodrigues Tavares, Leão de 
Barros [de Andrade], Simão da Costa Fidalgo, Estevão Pereira de Matos, João Gomes Tavares, José Cláudio 
Mendes Rosado e o padre Inácio Mendes Rosado. 
Anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 69. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1712. 1749, Março, 20, Vila da Praia 
CARTA do capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, António Mendes Leitão, ao rei [D. João V] dando 
conta da não execução da ordem de 9 de Janeiro de 1748 mandando o cabido da sé vacante da ilha de 
[Santiago] averiguasse os excessos com que procedeu contra ele o vigário daquela vila, padre Pedro Gomes 
de Abreu e Lima, mandando restituir-lhe  a posse da cadeira de espaldar que colocara na igreja matriz, como 
era hábito dos capitães-mores, seus antecessores. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1713. 1749, Março, 20, Ribeira Grande  
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] queixando-se da petulância e dos maus procedimentos do meirinho do Mar José António, não dando 
cumprimento às suas obrigações, como oficial e na forma do regimento, em relação a um auto de tomadia e 
denuncia que fez de um retalho de pano branco que um inglês salineiro vendera sem pagar direitos, deixando 
para si todas as diligencias; sobre os motivos e fundamentos pelo qual suspendeu o meirinho e que em 
Lisboa se tomasse conhecimento da sentença que proferiu.  
Anexo: sentença (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1714. [ant. 1749, Março, 26]  
REQUERIMENTO de D. Mariana Antónia Mascarenhas, viúva do [capitão] António Ribeiro Souto Maior, e 
filha do antigo governador de Cabo Verde ao rei [D. João V] solicitando, através do Conselho Ultramarino,  
uma ajuda de custo por esmola, pelos serviços prestados pelo pai. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1715. [ant. 1749, Março, 27] 
REQUERIMENTO do artilheiro da ilha de Santiago de Cabo Verde, António Freire, homem preto, também 
como procurador dos mais companheiros soldados que serviam na cidade da Ribeira Grande, ao rei [D. João 
V] solicitando mandar que o Conselho Ultramarino ordenasse os fiadores, José Afonso Lima e o capitão Brás 
das Candeias Bexiga,  que tinha dado para receber na Corte os seus soldos devidos, desde que declarassem 
que esse dinheiro constaria do livro das verbas daquela ilha, restituíssem para a referida Tesouraria, toda a 
quantia que receberam para lhe ser entregue por motivo do seu regresso às ilhas e que  se passasse ordem 
ao ouvidor de Cabo Verde, para não fazer o primeiro pagamento sem antes mostrar assente verba corrente, e 
pedindo mais, caso contrário, que fossem isentos daquela fiança com o compromisso de não requererem 
pagamento algum sem que fossem lançadas verbas no livro daquela cidade, deferindo assim seu 
requerimento e aviso. 
Anexo: requerimentos, lembranças, cartas e certidão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 57, 58 e 35. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1716. 1749, Abril, 2, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
João V] dando conta do zelo que tem posto na prestação dos seus serviços a bem da Fazenda Real; 
mostrando como, ao contrário do governador, [João Zuzarte de Santa Maria], tem acudido o cabido da sé da 
ilha de Santiago comprando barril de farinha, num navio francês que tinha aportado na vila da Praia, que 
carecia na cidade [da Ribeira Grande] devido à fome que tinha grassado aquela ilha; transportado o milho dos 
foros, que chegavam a preço elevado da ilha de São Nicolau; reparado e feito obras; e de ter aumentado o 
rendimento da Fazenda Real. 
Obs.: doc. selado; anexo: certidão e termo (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1717. 1749, Abril, 4, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 3 de Novembro de 1747 ordenando, pela omissão que tinha havido sobre serem remetidos para 
Cacheu o depósito do dinheiro de prata e ouro que se achava naquelas ilhas da execução que se fez ao 
antigo feitor daquela praça, João Tavares e aos seus fiadores no mesmo ouro e prata ou em géneros que ali 
tivessem boa saída para o pagamento da dívida, a fim de serem aplicados nas obras da construção da igreja 
matriz daquela povoação, encarregar, doravante, que esta remessa ficasse sob o encargo do ouvidor-geral 
[Inocêncio Álvares da Silva], e mandando que enviasse pedreiros livres ou escravos que existissem naquelas 
ilhas para continuar as obras da dita igreja. 
Anexo: relação, petição e despacho (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 58.  
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1718. 1749, Abril, 5, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde João Zuzarte de Santa Maria, ao rei [D. João V] em resposta 
à provisão de 8 de Novembro de 1748 e relativa à carta de 20 de Maio de 1747, sobre a devassa que por 
ordens de 23 de Novembro de 1743 e 6 de Novembro de 1745 se mandou tirar, pelos juízes Ordinários da 
vila da Ribeira Brava, da ilha de São Nicolau, das desordens que cometeram na ilha de Santo Antão, o seu 
capitão-mor, Francisco de Lima Melo e o escrivão do eclesiástico, Timóteo Sanches bem como dos 
descaminhos dos direitos reais que vinham fazendo na mesma ilha, nomeando como feitor, Manuel 
Gonçalves Barbosa, e ordenando que a referida devassa, bem como as cartas, ordens e papéis que 
constavam dos procedimentos do capitão-mor, fossem entregues ao ouvidor-geral [Inocêncio Álvares da 
Silva], para proceder conforme justiça na causa do dito capitão-mor, e mandando mais, que o mesmo capitão-
mor, Francisco de Lima Melo, fizesse a entrega de tudo o que dissesse respeito à Fazenda Real, o que 
cobrou do feitor da ilha de São Vicente bem como os direitos da urzela, ao novo feitor, Manuel Gonçalves 
Barbosa, com declaração ao donatário da ilha, o marquês de Gouveia, ficar proibida a venda da referida erva, 
senão ao contratador do contrato da urzela; e que se escrevesse aos oficiais da camara da vila da [Ribeira 
Grande], da ilha de Santo Antão que não consentissem nem admitissem a servir, por mais de três anos, como 
capitão-mor da dita ilha, sujeitos nomeados pelo donatário, sem que apresentassem carta patente de 
confirmação passada pelo Conselho Ultramarino com assinatura real. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 347v-348 e 370; anexo: cartas e 
provisão (1ª via).  
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 38, 43 e cx. 20, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1719. 1749, Abril, 5, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão régia de 12 de Novembro de 1748 e relativa à carta de 29 de Junho de 1745 e informação do 
ouvidor-geral Inocêncio Álvares da Silva, sobre o pagamento dos direitos de provimento dos ofícios de 
almoxarife e feitor daquelas ilhas, ordenando, para evitar descaminhos da Fazenda Real, que observasse o 
regimento dos novos direitos, não assinando as nomeações dos ofícios sem que constasse o pagamento do 
tempo da serventia do cargo bem como sua prorrogação, o que devia ficar registado também no livro dos 
registos da Fazenda. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 389v-390; anexo: cartas e 
certidão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1720. 1749, Abril, 5, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] em resposta  à 
provisão régia de 30 de Outubro de 1748 sobre requerimento do ex-guarda-mor da Alfandega, Manuel 
Barreto da Ponte, morador em Cacheu, solicitando provisão para servir o referido ofício naquela povoação 
sem embargo de nele ter sido provido Pedro da Costa Alvarenga, mandando informar seu parecer, 
declarando a razão porque expulsou o dito Manuel Barreto da Ponte da serventia do ofício, nomeando Pedro 
da Costa Alvarenga por tempo de três anos, remetendo o regimento ou ordem que lhe facultava tal 
provimento. 
Anexo: requerimento (traslado) 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1721. 1749, Abril, 5, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta e 
remetendo a queixa que lhe apresentou o cónego da sé catedral da cidade da [Ribeira Grande ] de Santiago, 
Lourenço da Fonseca Rego, contra o ouvidor-geral Inocêncio Álvares da Silva. 
Anexo: requerimento? (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1722. 1749, Abril, 5, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João] em resposta à provisão 
régia de 12 de Novembro de 1745 e relativa à carta de 3 de Julho de 1744 sobre o pedido de licença de usar 
para si ou dar outros efeitos, o rendimento da venda de uma vaca por cada navio que aportasse à vila da 
Praia, determinando não ser conveniente deferir seu requerimento para não abrir precedentes neste 
particular. 
AHU-Cabo Verde, cx. 20, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1723. 1749, Abril, 6, Ribeira Grande 
LISTA das cartas do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva 
dirigidas ao rei, [D. João V]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1724. 1749, Abril, 9, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta 
suspeições dos moradores da ilha de [Santiago] contra os procedimentos do ouvidor-geral, Inocêncio Álvares 
da Silva, no provimento das causas da justiça, como lhe representou o coronel de uma companhia de 
ordenanças daquela ilha, António Brito do Lago, requerendo providências, e determinar-se quem poderia 
julgar tais suspeições, por representar o ouvidor o expoente máximo das justiças das ilhas. 
Anexo: carta e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1725. 1749, Abril, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] com base nas informações do governador de Cabo 
Verde, João Zuzarte de Santa Maria, sobre carta do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de 
Melo e Albuquerque, datada de 13 de Novembro de 1745, dando conta da reorganização militar que 
empreendeu, logo que tomou posse daquela capitania, pela indisciplina que ali reinava, reformando as 
ordenanças e os corpos da guarda, compondo e criando novas companhias de infantaria e de cavalos e 
informando a respeito do tumulto e desobediência que cometeu a companhia da nobreza, formada por 
homens ricos, poderosos e principais daquela ilha, ao querer fazer-lhes revista, concorrendo neste 
levantamento Filipe Correia da Silva, seu irmão António Barbosa Aranha, Leão de Barros de Andrade, 
Francisco Vieira, João Vieira da Cruz e outros, induzidos pelo padre Inácio Mendes Rosado, sacerdote do 
hábito de São Pedro e assistente na ilha do Fogo. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 486, fls. 395v, provisão de 22 de Agosto de 1749; anexo: cartas, carta (cópia) e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 64, cx. 20, doc. 55, 76 e cx. 21, doc. 57.  
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1726. [ant. 1749, Maio, 16] 
REQUERIMENTO do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] 
solicitando mandar fazer, pela Tesouraria do Conselho Ultramarino e pelos dinheiros dos direitos dos 
escravos de Cacheu vindo do Brasil, o pagamento dos seus soldos devidos desde Abril de 1742, quando 
entrou para aquele governo, até Julho de 1748, à semelhança do que se fez com os soldados artilheiros. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: carta e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1727. [ant. 1749, Maio, 26] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria da guarnição da vila da Praia de que é coronel Miguel de Burgos, 
José Romão e Silva, natural do Reino, nomeado pelo governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de 
Eça, por promoção a capitão-mor do forte de Santo António da [cidade da Ribeira Grande], António Pereira de 
Oliveira, ao rei [D. João V] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: certidão e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1728. [ant. 1749, Junho, 30] 
REQUERIMENTO do padre Marcelo Pires Tavares nomeado na conezia da sé do Bispado da ilha de 
Santiago de Cabo Verde ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1729. [ant. 1749, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila da Praia, ilha de Santiago de Cabo Verde António Mendes Leitão, 
ao rei [D. João V] solicitando mandar fazer, na Corte, o pagamento dos seus soldos vencidos à semelhança 
do que foi feito com outros filhos da folha, por faltar rendimentos naquela ilha. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: mandado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 73. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1730. 1749, Julho, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão 
e sargento-mor da ilha do Fogo. São opositores, Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida, o tenente da 
cavalaria da ilha do Fogo, José Cláudio Mendes Rosado, natural da cidade de Faro, Reino do Algarve, e 
irmão do vigário Inácio Mendes Rosado, e Manuel Rodrigues dos Santos. [Conforme resolução real de 6 de 
Junho posta na consulta deste Conselho de 16 de Maio, o tenente da cavalaria, José Cláudio Mendes 
Rosado, seria, por razões, que ali inferem,  automaticamente excluído deste concurso]. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete, requerimentos, informação e 
consulta de 16 de Maio de 1749 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc.74, 75, 67e 51. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1731. 1749, Agosto, 15, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando conta 
de outra, do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque informando sobre os 
acontecimentos ocorridos nos Mosteiros, aonde tinha ido a 13 de Junho, dia de Santo António, passar revista 
das gentes do norte e da emboscada de que fora vítima, no regresso para a vila de São Filipe, no sítio da 
Ribeira de Aguada, Monte Preto a Aleixo Gomes, com os demais companheiros, o capitão da companhia da 
guarda, Luís de Souto Amado, o capitão de infantaria, Pedro Lopes de Fontes, dos ajudantes João de Araújo 
e António Pires, um soldado de cavalo Francisco Gomes da Cruz, e outros, preparada por foragidos e 
encabeçados pelo criminoso Bartolomeu de Pina, Francisco Lopes, João de Lila, Manuel Tavares e António 
Correia, incitados pelos principais levantados daquela ilha, Filipe Correia da Silva, seu irmão Simão da Costa 
Fidalgo, Leão de Barros, seus primos Francisco Vieira, Tomás Fernandes Vieira, João Vieira da Cruz, todos 
irmãos e pedindo para que lhe mandassem sucessor, sem embargo do tenente de cavalos, José Cláudio 
Mendes Rosado ter assumido o cargo publicamente; comunicando sobre a prisão daqueles foragidos e da 
sua transferência, em segurança, para a cadeia da cidade da [Ribeira Grande], por serem todos aparentados 
uns com os outros; informando desta ter sido arrombada, o que originou a deserção de todos os presos e 
sobre as suspeições que tinha sobre o dono das casas contíguas à cadeia; e acerca das diligências que tem 
feito para recolher os referidos presos que, diferente de Cacheu, não podiam ser, pelos seus delitos, 
castigados com pena de morte pelo capitão-mor. 
Anexo: ofício 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 78 e 72. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1732. 1749, Agosto, 15, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde ao rei [D. João V] dando conta dos 
desmandos e insolências dos poderosos daquelas ilhas e sobre o crime horrendo praticado pelo capitão João 
da Fonseca, filho do cónego Lourenço da Fonseca, sobre Gonçalo Afonso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 80. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1733. [ant. 1749, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do meirinho do Mar, José António, natural da cidade de [Lisboa] e morador na ilha de 
Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. João V] queixando-se dos maus procedimentos do ouvidor-geral 
Inocêncio Álvares da Silva na causa da tomadia e denuncia que tinha feito de um navio salineiro, [inglês], que 
chegara para tomar sal na ilha do Maio e que vendera, sem pagar direitos, uma peça de pano branco, a 
André de Guilliers, francês, procurador do contrato da urzela, para despacho e pagamento de espórtulas ao 
dito ouvidor; acerca da sentença que este proferira contra ele com o intuito de desacreditá-lo e privá-lo da 
serventia daquele ofício, pelo que solicitava a sua não execução e que lhe fosse restituído a serventia do 
cargo e que fosse ressarcido pela perdas, danos e excesso causados pelo ouvidor Inocêncio Álvares da 
Silva. 
Obs.: m. est.; docs. cosidos; anexo: requerimento e auto de tomadia (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 79. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1734. [ant. 1749, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO de João Apolinário Pinheiro ao rei [D. João V] pedindo para que se repetisse a mesma 
ordem que tinha sido dada ao ouvidor-geral de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva, ao novo ouvidor que 
vai para aquelas ilhas, [Francisco Xavier de Araújo], para tirar residência a seu falecido irmão, Aleixo Pinheiro, 
do tempo que foi capitão e sargento-mor da ilha do Fogo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 82. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1735. [ant. 1749, Outubro, 11] 
REQUERIMENTO do conde da Ribeira Grande, D. José da Câmara Teles ao rei [D. João V] solicitando 
renovar consulta no Conselho Ultramarino a seu requerimento em que pede para ser pago da quantia que 
levava de juro na Alfandega daquela cidade [Ribeira Grande], e referente ao ano de 1744, que não cobrou por 
não haver cabimento nem naquela Alfandega nem no do Tabaco. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 83. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1736. [ant. 1749, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a sé de Cabo Verde, padre Inácio Mendes Rosado, presbítero 
do hábito de São Pedro ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 86. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1737. 1749, Novembro, 14, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V ordenando o desembargador e ouvidor eleito para Cabo Verde, Francisco Xavier 
de Araújo, tirar residência ao capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque bem 
como aos seus oficiais, tendo como escrivão e meirinho os que se achassem providos sem impedimentos 
nesses ofícios ou nomeando, quando não os houvesse, sujeitos mais aptos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 87. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1738. 1749, Novembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre nomeação de pessoas para governador das 
ilhas de Cabo Verde. São opositores, D. António de Eça e Faria, Francisco Teles de Loureiro e Manuel Pires 
Correia  que serviu no Reino de Angola, em praça de soldado, sargento de número, furriel–mor capitão do 
distrito de Cuanza, capitão do presídio de Benguela, e capitão-mor de Cacheu. O conselho era de parecer 
que não se provesse o coronel João Pereira de Carvalho para o governo de Cabo Verde, que compreendia 
nove ilhas com três capitães-mores subalternos, pelo facto de ser ali morador e ter casa e família. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: bilhete, parecer, requerimentos e procuração. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 89, 88, 85, cx. 23, doc. 9 e AHU-Angola, cx. 37, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
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1739. 1749, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre cartas do ouvidor-geral de Cabo Verde, 
Inocêncio Álvares da Silva, datadas de  31 de Julho e 28 de Março, dando conta da devassa que tirou da 
morte de um homem por queixa de sua mulher e da suspeição que havia de o governador João Zuzarte de 
Santa Maria tê-lo mandado matar pelos seus escravos Santos, Crisanto, Domingos e José por ciúmes, 
julgando que o homem desinquietara uma escrava sua chamada Brázia com quem mantinha trato ilícito; 
sobre as injurias que tem sofrido e acerca dos maus procedimentos do mesmo governador, João Zuzarte de 
Santa Maria, nas causas da sua alçada, embaraçando algumas sentenças e despachos que tem dado, como 
o caso de querela da viúva, Luísa da Veiga contra Luís Lopes, da sentença do síndico religioso dos capuchos 
da cidade da Ribeira Grande, João Pereira Barreto, contra o procurador e mais membros da Mesa da 
Misericórdia e sobre a devassa que mandara fazer ao escrivão da camara da cidade da Ribeira Grande, 
Francisco Xavier Pinto por falsário na devassa da Correição.  
Anexo: cartas, avisos, parecer, certidões, auto de resistência, representação dos oficiais da câmara e  ofícios.  
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 90, 91e 6. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1740. [ant. 1749, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO de Francisco Henrique Ahlers, contratador do contrato da urzela das ilhas de Cabo Verde, 
como concessionário de Felipe Balesti, ao rei [D. João V] dando conta do aviso que recebera dos seus 
administradores, em particular do capitão-mor Caetano de Melo e Albuquerque, no governo das ilhas do Fogo 
e Brava, acerca da presença nessas ilhas de navios corsários, alguns de nacionalidade inglesa, bem como na 
ilha do Sal e São Nicolau, apreendendo e fazendo o contrabando da urzela, mormente a legislação que 
proibia aos moradores fazerem sua venda, e solicitando tomar-se providências precisas para promover a 
segurança e defesa das fortalezas das ilhas do Fogo e Brava, de que os corsários se poderiam apropriar por 
falta de resistência, mas também para se evitar os gravíssimos prejuízos que resultariam ao contrato 
estabelecido, e consequências também para as corroas portuguesa e inglesa em resultado dessas 
hostilidades. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 92. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1741. 1749, Novembro, 24, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o Bispado de Cabo 
Verde. São propostos: o padre António de Almeida Furtado, presbítero do hábito de São Pedro que foi 
visitador no Bispado de Coimbra e que serve de reitor da igreja de Mesquitela no mesmo Bispado, padre 
António Pereira da Cunha, presbítero do hábito de São Pedro, que foi juiz dos Resíduos em Braga, o padre 
Joaquim de Azevedo Coutinho, abade de São Cosme, padre Francisco Pinheiro da Fonseca, presbítero do 
hábito de São Pedro, visitador da sé de São Paulo e Minas [Gerais], pelo Bispo do Rio [de Janeiro], frei D. 
António de Guadalupe, padre Bernardo de Almeida e Silva, que foi colegial da Purificação de Évora e 
nomeado vigário geral do Bispado de Viseu, padre mestre frei Paulo da Silva que foi prior do convento de 
Nossa Senhora da Graça, no Reino, e provincial da Congregação da Índia, padre frei Bernardo, prior da 
Cartuxa, padre João Nunes da Silveira, cónego da basílica de Santa  Maria e frei Paulo da Silva. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 93. 
AHU_CU_024, Cx. 22, D. . 
 

 

1742. 1750, Fevereiro, 28, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo, ao rei [D. 
João V] em resposta à ordem régia para averiguar, na residência do desembargador e antigo ouvidor das 
mesmas ilhas, Inocêncio Álvares da Silva, as queixas que contra ele fazia o governador João Zuzarte de 
Santa Maria, alegando os descaminhos que tinha feito à Fazenda Real, ter usufruído salários mais elevados 
do que devia e de ter usurpado a jurisdição dos juízes Ordinários e dos Órfãos no que dizia respeito ao 
conhecimento das causas e feitura de inventários. 
Obs: Juntou-se mais duas cartas que pelo teor infere-se fazerem parte de um mesmo processo; anexo: 
requerimentos, certidões, capítulos, capítulos (traslado da notação) (2ª via).  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 4, 5 e 3. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1743. 1750, Fevereiro, 28, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
João V] em resposta à ordem régia que mandava conhecer dos capítulos que o governador, João Zuzarte de 
Santa Maria deu contra o antigo ouvidor-geral, Inocêncio Álvares da Silva, e informar também dos 
procedimentos  do referido governador. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1744. 1750, Fevereiro, 28, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
João V] comunicando, em resposta às ordem régia, ter-se informado do conteúdo da carta do capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo, [caetano José de Albuquerque? Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida] 
contra o antigo ouvidor-geral daquelas ilhas, Inocêncio Álvares da Silva, e sobre as queixas que formulava 
contra o dito ouvidor de ter despendido os rendimentos reais daquela ilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1745. 1750, Abril, 8, São Filipe, ilha do Fogo 
CARTA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida ao rei [D. João 
V] dando conta de ter tomado posse no governo daquela ilha a 8 de Janeiro e queixando-se da sua inaptidão 
ao clima, pelo que solicitava fosse remetido ao Reino, antes do término do seu mandato. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1746. 1750, Maio, 3, Santiago 
CARTA (2ª via) do [governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria] ao rei [D. João V] comunicando 
dos procedimentos do ouvidor-geral Francisco Xavier de Araújo a respeito dos capítulos que tinha 
apresentado contra o antigo ouvidor, Inocêncio Álvares da Silva,  acusando-o de conluio e favorecimento nas 
averiguações dos fundamentos que acometeram sua queixa; sobre o traslado de notação que remetia; e 
acerca das duvidas que lhe levantou aquele ouvidor em assinar os mandados para se fazer o pagamento dos 
seus soldos, o pagamento do aluguel de casa e papéis da secretaria do seu governo pelo que solicitava 
tomar-se providencias nesta matéria.  
Obs.: m. est.; docs. cosidos; juntou-se parte da carta de 15 de Maio do mesmo ano por inferir tratar, pelo seu 
teor, sobre o mesmo assunto; anexo: capítulos (traslado de notação) (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 10, 2 e cx. 22, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1747. [ant. 1750, Maio, 22] 
REQUERIMENTO de D. Mariana Antónia Mascarenhas, viúva do [capitão] António Ribeiro Souto Maior, 
moradora nas Fontainhas, e filha do antigo governador de Cabo Verde, Gonçalo Lemos Mascarenhas, ao rei 
[D. João V] pedindo, em atenção dos serviços prestados pelo pai, fosse favorecida, pelo Tribunal do 
Conselho, de uma ajuda de custo por esmola para sua si e suas filhas donzelas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1748. 1750, Junho, 3, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] dando 
cumprimento à provisão de 10 de Janeiro de 1749 que ordenava remeter para o Reino, a quantia dada como 
ajuda de custo, pelo cofre do Conselho Ultramarino, ao desembargador Francisco Xavier de Araújo, ouvidor-
geral nomeado para aquelas ilhas 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1749. 1750, Junho, 3, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre a 
execução da provisão de 10 de Janeiro de 1749 que ordenava remeter para o Reino, para ser entregue ao 
tesoureiro do Conselho Ultramarino, a quantia paga, por adiantamentos dos seus soldos, ao desembargador 
e ouvidor-geral nomeado para aquelas ilhas, Francisco Xavier de Araújo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 49.  
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1750. 1750, Junho, 5, Lisboa 
AVISO do [secretário dos Negócios do Reino e Mercês] Pedro da Mota e Silva para [o presidente do 
Conselho Ultramarino], o marquês de Penalva, D. Estevão de Meneses, sobre se arrematar, por vinte e três 
mil cruzados, cada ano, o contrato da urzela a José  Gomes da Silva. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1751. 1750, Junho, 7, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V]  dando 
cumprimento a duas ordens régias que recebera para informar seu parecer, ouvindo o desembargador, 
ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real dessas ilhas, Francisco Xavier de Araújo: uma sobre o 
requerimento que fizeram os oficiais da câmara da vila de São Filipe, ilha do Fogo, e outra sobre várias 
matéria acerca da mesma ilha. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1752. 1750, Junho, 7, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. João V] queixando-
se do ouvidor-geral Francisco Xavier de Araújo não lhe assinar os mandados para o pagamento dos seus 
soldos devidos, aluguel de casa e papéis da secretaria do seu governo e solicitando providencia para que lhe 
fossem feitos aqueles pagamentos como se praticara com o antigo governador, Bento Gomes Coelho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1753. [ant. 1750, Junho, 9] 
REQUERIMENTO de D. Joana Luiza Mascarenhas, D. Leonor Tomásia Mascarenhas e D. Mariana Joaquina 
Mascarenhas, filhas do [capitão] António [Ribeiro] Souto Maior e de D. Mariana Antónia Mascarenhas, netas 
do antigo governador de Cabo Verde, Gonçalo de Lemos Mascarenhas, ao rei [D. João V] solicitando, pelos 
serviços prestados pelo avô, e atendendo o que relata o atestado do seu pároco, mandar favorecer a cada 
uma,  pelo Conselho Ultramarino, uma ajuda de custo por esmola. 
Anexo: atestado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 16 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1754. 1750, Junho, 10, São Filipe, ilha do Fogo 
PORTARIA do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida ordenando 
o escrivão da guerra da mesma ilha, António Lopes de Fontes, passar certidão na qual conste se era costume 
os capitães e sargentos-mores seus antecessores, prover os postos de ofícios militares, com confirmação dos 
governadores e se houvera alguma duvida sobre tais nomeações. [Atesta a certidão os seguintes capitães e 
sargentos-mores que serviram naquela ilha e que fizeram tal procedimento: Brás de Osório Galvão, Silvestre 
Osório Galvão, Silvestre Sirne da Veiga, Aleixo Pinheiro e Caetano de Melo e Albuquerque]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1755. 1750, Junho, 13, Santiago 
CARTA do cabido da vila da Praia de Santa Maria ao rei [D. João V] sobre a execução da ordem régia de 7 
de Novembro de 1749 pela qual se ordenava mandar restituir ao capitão-mor, António Mendes Leitão, a 
posse da cadeira de espaldar na igreja da mesma vila. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1756. [ant. 1750, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do desembargador e antigo ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da 
Silva, ao rei [D. João V] solicitando o pagamento, na Corte, dos seus ordenados vencidos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1757. [ant. 1750, Julho, 8] 
REQUERIMENTO de D. Mariana Antónia , viúva do capitão António Ribeiro Souto Maior e filha do antigo 
governador de Cabo Verde, Gonçalo de Lemos Mascarenhas, ao rei [D. João V] solicitando que fosse 
favorecida pelo Tribunal do Conselho Ultramarino de uma ajuda de custo por esmola para acudir o miserável 
estado em que se encontra. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1758. 1750, Agosto, 2, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João de Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. José] em 
resposta à provisão de 8 de Outubro de 1749 e relativa ao requerimento do capitão de infantaria do regimento 
de que era coronel Francisco Tavares de Almada, nomeado na vaga deixada por passagem de Francisco de 
Assis de Santa Maria a sargento-mor da cidade da [Ribeira Grande], António de Barros Pereira de Oliveira, 
solicitando confirmação da carta patente, ordenando para informar seu parecer sobre se o suplicante se 
achava ocupando o posto e declarar a razão porque não tinha pedido confirmação da patente. 
Anexo: requerimento e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 22, doc. 81. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1759. 1750, Agosto, 8, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. José] dando conta do 
falecimento do almoxarife da vila de São Filipe, ilha do Fogo; da proposta que pedira aos oficiais da câmara 
daquela ilha para apresentarem pessoas a prover naquela ocupação conforme o cap. 16 do regimento do 
governo uma vez que na chancelaria dele é que se pagavam os novos direitos para as despesas reais e de 
terem dado essa prerrogativa ao seu capitão e sargento-mor; sobre se lhe declarar se se alterou a forma de 
provimento dos ofícios e cobrança dos novos direitos que era faculdade dos governadores, e se tinham sido 
revogados o regimento e capítulos dele; e solicitando para mandar por ordem nos procedimentos do capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo [Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida] e do capitão-mor de Cacheu, para 
que se abstivessem daqueles provimentos, observando o regimento, de modo a haver arrecadação dos 
novos direitos naquela chancelaria cuja execução não tinha sido dada no tempo ao antigo ouvidor-geral, 
Inocêncio Álvares da Silva.  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1760. 1750, Agosto, 8, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. José] acerca do cumprimento 
da ordem régia de 10 de Janeiro de 1749 que ordenava remeter do Almoxarifado da cidade da [Ribeira 
Grande] para o cofre do Conselho Ultramarino, os dinheiros dados como ajuda de custo ao desembargador e 
ouvidor-geral daquelas ilhas, Francisco Xavier de Araújo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1761. 1750, Agosto, 9, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. José] dando conta das 
informações que recebera do provedor da Santa Casa da Misericórdia  da cidade da [Ribeira Grande, ilha de 
Santiago], [João Pereira de Carvalho], sobre o miserável estado em que se encontrava aquela Casa por falta 
de hipotecas que se tinham tomado a juro, da redução dos bens dos benfeitores como de cobranças de foros 
e mais rendas, para reparações, assistência aos pobres e cumprimentos das missas dos defuntos; e 
solicitando que convocasse, com conhecimento do desembargador, ouvidor-geral e provedor da Fazenda 
Real [Francisco Xavier de Araújo], toda a irmandade daquela Misericórdia para a eleição da nova Mesa de 
modo a acudir a urgente necessidade porque passavam. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1762. [1750, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da cidade da [Ribeira Grande], ilha de Santiago de Cabo Verde, 
Francisco Assis de Santa Maria ao rei [D. José] solicitando provisão de licença para vir ao Reino tratar de 
suas dependências. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1763. [ant. 1750, Setembro, 2], [Santiago] 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria ao rei [D. José] em resposta à 
provisão de 12 de Novembro de 1749 e relativa à carta de 19 de Dezembro de 1745, do capitão e sargento-
mor da ilha do Fogo, Caetano de Melo e Albuquerque, sobre a sublevação que foi intentada contra ele, 
ordenando que informasse sobre as pessoas daquela ilha, da veracidade do caso, principalmente do 
levantamento, motim e assuada que se pretendeu, e enviasse tudo o que se relacionasse com o caso bem o 
seu parecer sobre a isenção dos cabos de ordenança de que procedeu a desordem, sobre quem concedia tal 
isenção, reforma e ocupação no postos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1764. [ant. 1750, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, D. António de Eça de Faria ao rei 
[D. José] solicitando ajuda de custo para aprestar sua viagem como se fez com os governadores de São 
Tomé, do Maranhão e de São Paulo. 
Obs.: ver consulta a este requerimento cx. 24, doc. 34. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1765. [ant. 1750, Outubro, 1] 
REQUERIMENTO de Francisco de Pinho ao rei [D. José] solicitando, dado às dificuldades que tem 
encontrado, lembrança do tempo em que o filho [António de Pinho], embarcou como ouvidor-geral para as 
ilhas de Cabo Verde.  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1766. [ant. 1750, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO do tesoureiro-mor da sé de Santiago de Cabo Verde, padre Pedro Barros Coelho ao rei [D. 
José] solicitando alvará de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1767. [ant. 1750, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos, Sebastião de Andrade de Brito, da cidade da Ribeira Grande, da 
ilha de Santiago de Cabo Verde, nomeado pelo governador João Zuzarte de Santa Maria, pela vaga deixada 
por falecimento de Manuel Freire de Andrade, ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: requerimento e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1768. [ant. 1750, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos da praça de Mazagão e cavaleiro acobertado na mesma praça, 
Francisco José Osório de Pina Tavares ao rei [D. José] solicitando provimento no posto de capitão-mor da 
vila da Praia 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1769. [ant. 1750, Outubro 15] 
REQUERIMENTO do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida ao 
rei [D. José] solicitando ordem para que o ouvidor-geral de Cabo Verde, [Francisco Xavier de Araújo] e 
justiças daquela ilha não dessem cumprimento a nenhuma ordem de executória ou de penhora que contra ele 
pudessem apresentar seus credores antes do seu regresso para o Reino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1770. [ant. 1750, Novembro, 2] 
REQUERIMENTO do mestre escola nomeado para a sé de Santiago de Cabo Verde, padre Felipe da Costa 
Veiga ao rei [D. José] solicitando alvará de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1771. [ant. 1750, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, D. António José de Eça e Faria ao 
rei [D. José] pedindo adiantamento dos seus ordenados na forma como se fez com o seu antecessor, João 
Zuzarte de Santa Maria. 
Anexo: consulta e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1772. [ant. 1750, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO de Domingos Fernandes, morador em Cabo Verde, como curador dos menores João, 
Francisca e Maria, ao rei [D. José] solicitando poder alegar na residência do governador João Zuzarte de 
Santa Maria, perante o ouvidor-geral [Francisco Xavier de Araújo], sem embargo do juiz sindicante ser o novo 
governador nomeado para as ilhas[D. António José de Eça e Faria], a prisão e venda para o Reino dos 
menores referidos sem serem seus cativos e com o agravante de serem considerados, pela Ouvidoria 
daquelas ilhas, como forros e livres. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1773. [ant. 1750, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de D. Mariana Antónia , viúva do capitão António Ribeiro Souto Maior e filha do antigo 
governador de Cabo Verde, Gonçalo de Lemos Mascarenhas, ao rei [D. José], solicitando que fosse 
favorecida pelo Tribunal do Conselho Ultramarino de uma ajuda de custo por esmola para acudir o miserável 
estado em ela e suas filhas se encontram. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1774. 1750, Novembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre informação dada pelo juiz da Índia e Mina, José 
de Lima Pinheiro e Aragão a requerimento do cônsul da Inglaterra, e dirigida ao secretário de estado, Marco 
António de Azevedo Coutinho, a 30 de Setembro de 1749, e sobre as cartas do ouvidor-geral das ilhas de 
Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva de 4 de Julho de 1749 e15 de Agosto do mesmo ano, acerca da 
tomadia que fez de três embarcações inglesas com o fundamento de transportarem urzela de forma ilegal e a 
contrabando daquelas ilhas. O Conselho era de parecer que se desse conhecimento ao ministro na Corte de 
Londres, ordenando-lhe obter justificações para se reprimir as violências a que os ingleses recorriam em 
Cabo Verde e que as embarcações não fossem restituídas como reclamava o cônsul daquela Nação e que se 
obrigassem esses ingleses restituíssem as pessoas, as nove mulheres que tinham aprisionado na ilha da 
Boavista. 
Anexo: avisos, cartas e pareceres. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 40 e cx. 22, doc. 17 e 77. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1775. 1750, Novembro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do governador de Cabo Verde, João 
Zuzarte de Santa Maria, solicitando ordem para tirar sua residência, em virtude da nomeação no posto, de D. 
António de Eça [e Faria], nomeando-se para, para o efeito, um adjunto ao novo ouvidor-geral, [Francisco 
Xavier de Araújo], sobre quem tem suspeições, declarando-se o salário, que ele suplicante, lhe devia pagar 
bem como ao escrivão. [O Conselho, na sequência das queixas contra o ouvidor, propunha por sindicante do 
governador João Zuzarte de Santa Maria, o desembargador Custódio Correia de Matos, que tinha sido 
ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real do Piauí, anexando-lhe outras diligências como, servir de provedor 
da Fazenda das ilhas no exercício da sua sindicância, averiguar seus livros, os seus rendimentos, em 
especial os rendimentos da Alfandega, examinar e melhorar o contrato da urzela, a forma da sua 
arrecadação, e que utilidade se poderia tirar do sal da ilha do Maio, do enxofre da ilha do Fogo e da erva anil 
que as ilhas produziam e como se deviam cobrar os direitos que se pagavam em Cacheu, apontando os 
meios que com esta se podia aumentar o rendimento da Fazenda Real daquela povoação]. 
Anexo: consulta (cópia), requerimento, parecer  e provisões (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 41, 31  e 63. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1776. [ant. 1750, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do chantre da sé do Bispado de Cabo Verde, padre Pedro de Barros Coelho ao rei [D. 
José] pedindo alvará de mantimentos pela sua nomeação naquela dignidade. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1777. [ant. 1750, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do cónego nomeado para a cadeira da sé de Santiago, Cabo Verde, padre Nicolau da 
Fonseca de Araújo, pela desistência do padre Bernardino de Sena Leitão, ao rei [D. José] solicitando alvará 
de mantimentos naquela conezia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1778. [ant. 1750, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do tesoureiro da igreja matriz da ilha do Fogo, padre Gaspar Gonçalves Afonso, ao rei [D. 
José] solicitando, pela confirmação do cargo, alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1779. [1750], Lisboa 
CARTA PATENTE de confirmação (minuta) do rei [D. José] ratificando a João Rodrigues Pereira no posto de 
capitão-mor da infantaria do regimento que guarnece a vila Praia, de que é coronel Manuel Tavares Silva, que  
vagou pela promoção de Manuel Rodrigues Homem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 45.  
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1780. 1751, Janeiro, 9, Lisboa 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], João Caetano Correia, ao rei [D. José] sobre requerimento 
do padre procurador geral da Província de Soledade e Missões de Cabo Verde, [frei Francisco de Santiago] 
acerca do pedido ferro que fazia para aquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1781. [ant. 1751, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, D. António José de Eça [e Faria] ao rei [D. 
José] solicitando, pelo seu titulo de nobreza, concessão da patente de capitão-general como tiveram os 
governadores que nos últimos tempos serviram naquelas ilhas, Inácio da França Barbosa, Veríssimo de 
Carvalho [da Costa], Diogo Ramires Esquivel, Manuel António Pinheiro da Câmara, António Gomes Mena e 
José Pinheiro da Câmara. 
Anexo: relação, aviso, informação e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1782. [ant. 1751, Fevereiro, 8] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Cabo Verde, Francisco de Assis de Santa Maria ao rei [D. José] 
solicitando reformar a consulta de 19 de Julho de 1746, a respeito do seu pedido para, em remuneração dos 
serviços prestados, ser agraciado com o hábito de Cristo.  
Anexo: aviso e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 50 e 73. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1783. 1751, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do contratador da urzela de Cabo 
Verde, Açores e Madeira, José Gomes da Silva, solicitando, devido à sua alegada incapacidade de cumprir a 
cláusula das condições do contrato da arrematação daquela erva estabelecido a 6 de Junho de 1750, por 
tempo de três anos, que se juntassem, para aprovação, a essas antigas condições, as que ele de novo 
propunha, e delas se passassem as ordens costumadas, o que evitaria os descaminhos, dando-se o devido 
respeito ao contrato real. 
Anexo: informação, requerimento, certidões, certidão (cópia), contrato (condições), contrato (condições) 
(cópia) e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 52 e 15. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1784. 1751, Fevereiro, 20, Santiago 
CARTA (2ª via) provedor João Pereira de Carvalho e mais irmãos da Casa da Misericórdia [da ilha de 
Santiago de Cabo Verde] ao rei [D. José] dando conta da proposta que fizera aquela Mesa, atendendo ao 
miserável estado em que se encontrava aquela instituição por se terem perdido rendas e juros, sobre as 
missas e ofícios dos defuntos, acordando nos seus bens e propriedades e nos dinheiros deixados nos seus 
testamentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1785. [1751, Março, 10], [Lisboa] 
PROVISÃO (minuta) do rei [D. José]  e relativa à carta de 27 de Janeiro de 1750 do capitão e sargento-mor 
da ilha Fogo [Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida] sobre a falta de pólvora, artilharia e armas naquela 
ilha, informando-lhe do envio de 6 barris de pólvora e 50 espingardas que devia mandar carregar pelo 
almoxarife, remetendo conhecimento; mandando que informasse à [ilha de Santiago] Cabo Verde, para, 
daquela Provedoria, remeter outra relação para despesa do Conselho Ultramarino; ordenando-lhe que 
remetesse, todos os anos, uma relação resumida de todo o rendimento e despesa do seu Almoxarifado das 
munições de guerra, examinasse os géneros que, sob a responsabilidade do almoxarife se achassem inúteis, 
para poder remeter ao tesoureiro do Conselho uma lista clara e distinta das armas e peças de artilharia que 
não podiam ser consertadas naquela ilha. 
Obs.: data inferida; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 403-403v, provisão 
de 10 de Março de 1750. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1786. [1750, Abril, 19] 
REQUERIMENTO do capitão –mor da vila da Praia, António Mendes Leitão ao rei [D. José] solicitando, pelos 
serviços prestados, provimento no posto de capitão-mor de Cacheu, e que se ordenasse ao Conselho 
Ultramarino dispensá-lo da apresentação de residência para ser opositor ao concurso. 
Anexo: informação e despacho. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1787. 1751, Abril, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-
mor da vila da Praia. São opositores, o coronel de um regimento da guarnição da cidade da Ribeira Grande, 
ilha de Santiago de Cabo Verde, Francisco Álvares de Almada que consta ter servido nessas ilhas, desde 
Dezembro de 1721 até Abril de 1750, em praça de soldado infante, alferes da cavalaria, capitão e sargento de 
infantaria, almoxarife da Fazenda Real, almotacé e vereador da camara, procurador e juiz Ordinário; Cândido 
de Almeida Spínola, que serviu nas mesmas ilhas desde Junho de 1707 até Novembro de 1736 em praça de 
soldado infante e de cavalo na companhia da nobreza, alferes de cavalaria, capitão e sargento-mor de 
infantaria, capitão-mor da Fortaleza de São Filipe, coronel de um dos regimentos da guarnição da cidade da 
Ribeira Grande, juiz Ordinário da vila da Praia e governador das armas; e Domingos Francisco. 
Anexo: bilhete, requerimento e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 54 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1788. [ant. 1751, Maio, 22] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
José] solicitando mandar fazer o pagamento dos seus ordenados devidos do dinheiro do contrato da urzela, 
como se mandou fazer com o seu antecessor, António de Pinho e com o novo governador D. António de Eça 
[e Faria], e porque tinha também ajudado a florescer aquele contrato. 
Anexo: provisão, certidão, portaria (traslado) e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 55 e 57. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1789. [ant. 1751, Junho, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria da ordenança, Duarte José Rodrigues, nomeado pelo governador 
João Zuzarte de Santa Maria, na vaga deixada por Gaspar Martins no regimento de que era coronel António 
de Brito do Lago, ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1790. 1751, Julho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre a informação do provedor da Casa da Moeda da 
cidade de [Lisboa], Matias Aires Ramos da Silva, a respeito de não se ter cunhado a moeda de cobre que se 
mandou fazer, conforme resolução régia, para Cabo Verde. 
Anexo: despacho e carta.  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1791. 1751, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do desembargador Custódio Correia 
de Matos, encarregado das diligências de Cabo de Verde, pedindo que se lhe nomeiem oficiais, arbitrando-
lhes os referidos salários ou que se lhe concedesse faculdade para nomear oficiais inteligentes, que dêem 
cabal satisfação do seu emprego, propondo para tal Nicolau Bruno da Cunha, que tendo servido ofícios de 
justiça, podia servir de escrivão daquelas diligências.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 411, provisão de 20 de Setembro, 
de 1751; anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 59 e 58. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1792. [ant. 1751, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do procurador geral da Província de Soledade e  Missões de Cabo Verde [frei Francisco de 
Santiago] ao rei [D. José] solicitando mandar fazer, nesta Corte, o pagamento das quantias devidas entre 
1747 a 1749 e parte de 1750, e relativas à côngrua anual dos religiosos missionários da cidade da Ribeira 
Grande, [Ilha de Santiago], Cabo Verde e ordinárias dos dois padres religiosos do mesmo convento de São 
Francisco, mestre guardião, Francisco José de Pereira e o padre pregador, Francisco António de Torrozelo, 
que ministraram as disciplinas de teologia moral e gramática, para que pudesse remeter os ditos dinheiros 
para aquela ilha. 
Obs.: docs. cosidos e selados; anexo: mandados e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1793. 1751, Agosto, 30, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para o ouvidor-geral da ilhas de Cabo Verde, [Francisco Xavier de 
Araújo], ou na sua ausência e impedimentos o desembargador, Custódio Correia de Matos, sindicante do 
governador [João Zuzarte de Santa Maria], mandando que na ordem para tirar residência  ao capitão-mor da 
vila da Praia, António Mendes Leitão, se juntassem os interrogatórios que era costume fazer nas residências 
dos capitães-mores daquelas ilhas.  
Anexo: provisão (1ª via) (cópia) e provisão (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 64 e 61. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1794. 1751, Setembro, 3, Lisboa 
PROVISÃO (2ª via) do rei [D. José] e relativa à carta do governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa 
Maria, datada de 6 de Abril de 1749, dando conta dos procedimentos menos ajustados e sentenças injustas 
cometidas pelo desembargador e antigo ouvidor,  Inocêncio Álvares da Silva, em relação ao meirinho do mar 
José António, o juiz Ordinário Manuel Fidalgo de Almeida? e outros oficiais daquelas ilhas, ordenando o novo 
ouvidor-geral [Francisco Xavier de Araújo] informar seu parecer sobre essa matéria. 
Obs.: m. est.; anexo: carta e requerimento (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 67. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1795. 1751, Setembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do desembargador sindicante 
nomeado para várias diligências nas ilhas de Cabo Verde, Custódio Correia de Matos, solicitando os mesmos 
salários e ajudas de custo que tiveram os outros ministros nomeados naquela ocupação. 
Anexo: certidão e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 68 e 65. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
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1796. [ant. 1751, Outubro, 12] 
REQUERIMENTO do desembargador Custódio Correia de Matos, nomeado para diligências em Cabo Verde, 
ao rei [D. José] pedindo provisão para que o governador, ministros e câmaras daquelas ilhas não o obriguem 
a mostrar as ordens que tem para a execução de tais diligências e para que a câmara lhe desse aposentaria.  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1797. [ant. 1751, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO de D. Teresa Joaquina da Fonseca Pereira de Barbosa, filha legitima do antigo governador 
das ilhas de Cabo Verde, José da Fonseca Barbosa, ao rei [D. José] pedindo certidão na qual conste o dia, 
mês e ano em que faleceu seu pai. 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1798. [ant. 1751, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO de D. Quitéria Bernardina da Gama, viúva do governador de Cabo Verde, D. António de 
Eça [e Faria], falecido a 5 de Junho de 1751, ao rei [D. José] solicitando perdoar-lhe o resto dos quartéis que 
no Conselho Ultramarino se adiantaram ao marido por conta do soldo que havia de vencer no exercício 
daquela ocupação. 
Obs: docs. cosidos; anexo: certidões.  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 23, D. . 
 

 

1799. [ant. 1751, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Inocêncio Álvares da Silva ao rei [D. 
José] solicitando mandar fazer o pagamento dos seus ordenados devidos ou pelo tesoureiro da Moeda, do 
rendimento do contrato da urzela ou do Conselho Ultramarino. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1800. 1752, Janeiro, 15, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
José] em resposta à provisão régia de 4 de Setembro de 1751ordenando que tomasse conta dos dinheiros 
despendidos nas obras e consertos dos baluartes dos portos da cidade da Ribeira Grande e fortificações da 
vila da Praia mandados fazer pelo antigo governador João Zuzarte de Santa Maria, e da mesma forma que 
não consentisse nas desordens que tinha deixado o seu antecessor, o desembargador Inocêncio Álvares da 
Silva, não só no que dizia respeito à utilização da mão de obra escrava, pertencente ao governador ou outras 
pessoas poderosas, mas também do material da fabrica das mesmas fortificações; e mandando mais, que 
visitasse e assistisse as referidas obras tanto quanto fosse possível de modo a que as construções tivessem 
duração. 
Anexo: provisão (1ª via) e lembrete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1801. 1752, Janeiro, 15, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
José] dando conta da residência que tirou o capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, António Mendes 
Leitão, do tempo em que serviu naquele cargo; e informando, com base nos testemunhos dados na mesma 
residência, sobre os seus bons procedimentos, e referindo ser digno de outra ocupação de maior graduação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1802. 1752, Janeiro, 20, Vila da Praia 
CARTA do capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria da ilha de santiago, Cabo Verde, ao rei [D. José] 
dando conta da sua tomada de posse a 21 de Novembro de 1751; do mau estado em que encontrou a 
artilharia para a defesa da vila; acerca da ruína da muralha feita de pedra e barro pelo que pedia a sua 
reparação; sobre as novas obras que foram feitas e não tiveram acabamento por falta de assistência e 
pagamento dos mestres, sobretudo em anos de fome; e informando sobre as obras de reparação da casa da 
camara e da cadeia que não tiveram execução às quais se tinha ordenado aplicar os rendimentos das duas 
vacas da camara concedidas à cidade da Ribeira Grande. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1803. 1752, Janeiro, 20, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
José] em resposta à provisão de 2 de Setembro de 1751 e relativa à carta de 15 de Maio de 1750 do antigo 
governador, João Zuzarte de Santa Maria, dando conta do naufrágio, no porto da vila da Praia, da galera 
portuguesa que vinha de Cacheu para seguir viagem para o Reino transportando cera e escravos, de 
invocação Nossa Senhora da Conceição e São José e Almas, de que era capitão, José Lopes dos Santos, e 
das dúvidas que teve acerca da cobrança e pagamento dos direitos por inteiro sobre a carga e que constava 
do referido livro, ordenando para informar seu parecer, com maior particularidade, parecer sobre esse facto. 
Anexo: provisão (1ª via) 
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1804. [ant. 1752, Janeiro, 22] 
REQUERIMENTO de Francisco Bravo Botelho, irmão do antigo ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, 
Sebastião Bravo Botelho, ao rei [D. José] solicitando que os oficiais da secretaria do Conselho Ultramarino 
esclarecessem por escrito os motivos porque tinham o metido na folha para cobrança da mesada que recebia 
do seu falecido irmão enquanto ouvidor daquelas ilhas, e na ordem passada para se descontar nos seus 
ordenados, tinham referido outras pessoas que não ele, o suplicante; e como já tinham falecido os oficiais 
responsáveis pelos assentos, que declarassem também a razão porque estes o tinham  feito. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1805. 1752, Janeiro, 22, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
José] em resposta à ordem régia para informar sobre a carta do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo 
[Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida] na qual pedia confirmação da posse do almoxarife da Fazenda 
Real daquela ilha nomeado pelos seus antecessores e cuja faculdade pretendiam tirar os governadores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1806. [ant. 1752, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO do cónego da sé do Bispado de Cabo Verde, padre Bernardo Rodrigues Pereira, 
presbítero do hábito de São Pedro, provido na dignidade de mestre escola do mesmo Bispado ao rei [D. José] 
pedindo alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 5 e 10. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1807. [ant. 1752, Março, 6] 
REQUERIMENTO de D. Mariana Antónia Mascarenhas, viúva do [capitão] António Ribeiro Souto Maior e filha 
do antigo governador das ilhas de Cabo Verde, Gonçalo de Lemos Mascarenhas, ao rei [D. José] solicitando 
mandar favorece-la pelo Tribunal do [Conselho Ultramarino] com uma ajuda de custo para si e para as suas 
filhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1808. 1752, Março, 9, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Martins Torres, declarando que o navio 
Nossa Senhora da Conceição e Santo António, de que é mestre, José Ferreira de Azevedo, que vai para as 
ilhas de Cabo Verde e Cacheu se lhe pode dar o despacho relativo ao contrato do sal das Américas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1809. [ant. 1752, Março, 18] 
REQUERIMENTO do escrivão Francisco das Chagas Lima, nomeado pelo desembargador sindicante, 
Custódio Correia de Matos, para as diligências que vai fazer a Cabo Verde, tirar residência ao governador 
[João Zuzarte de Santa Maria] bem como do que pertencia à Fazenda Real, ao rei [D. José] solicitando ajuda 
de custo para preparar sua viagem e que sua mulher fosse recolhida numa clausura.  
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1810. [ant. 1752, Março, 23] 
REQUERIMENTO do deão nomeado para a sé do Bispado de Cabo Verde, padre Bernardo Lopes Martins e 
presbítero da ordem de São Pedro, ao rei [D. José], solicitando alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1811. [ant. 1752, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, ilha de Santiago, Cabo Verde, 
António Mendes Leitão ao rei [D. José] solicitando que lhe passassem certidão da residência que lhe tinha 
sido tirada naquela ocupação sem necessidade de anexar certidões da Mesa da Consciência, Contos do 
Reino e Casa, e Fisco em como tinha cumprido e executado as ordens desses tribunais uma vez que não lhe 
competia, como capitão-mor, dar-lhes execução e nem ter jurisdição alguma fora do âmbito militar daquela 
vila, cabendo sim, directamente, tais diligências, aos ministros de letras, como o ouvidor das ilhas, conforme 
decreto régio. 
Anexo: cartas, requerimento e decretos (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1812. 1752, Maio, 26, Lisboa 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], João Caetano Correia ao rei [D. José] informando ter o seu 
escrivão Luís Gomes Leitão, recebido uma quantia do dinheiro pertencente às ilhas de Cabo Verde e 
procedidos da receita da erva urzela, sendo despendida uma parte dessa quantia no pagamento a António de 
Pinho, permanecendo o restante em ser, além da quantia recebida e procedida da venda de  escravos e cera. 
Anexo: informação.    
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1813. 1752, Junho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre a nomeação de pessoas para o governo de Cabo 
Verde, por falecimento do governador D. António de Eça e Faria. São opositores Luís António da Cunha de 
Eça, o coronel João Pereira de Carvalho que consta ter servido nas ilhas de Cabo Verde em praça de 
soldado, alferes, capitão de infantaria, sargento-mor e coronel, capitão-mor da vila da Praia, juiz da camara e 
governador das armas na ilha de Santiago e capitão-mor de Cacheu e Manuel Pires Correia que serviu no 
Reino de Angola, em praça de soldado, sargento de número, furriel–mor capitão do distrito de Cuanza, 
capitão-mor do presídio de Benguela, e capitão-mor de Cacheu. O Conselho propunha ainda como opositor, o 
capitão de infantaria do regimento do Monteiro-mor, Francisco Cordeiro da Silva pretendendo também o 
cargo, Francisco Teles de Loureiro. 
Anexo: bilhete.              
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1814. 1752, Julho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre carta de 8 de Agosto de 1750, do provedor e mais 
irmãos da Mesa da Santa Casa da Misericórdia da ilha de Santiago de Cabo Verde, informando do miserável 
estado em que se transformou aquela Casa, com enfermarias sem o necessário para acudir os enfermos, 
bem como a igreja, desprovida dos seus ornatos, pela redução das rendas devido à pobreza da ilha, da perda 
dos foros pela ruína das casas por falta de moradores, perda de propriedades por falecerem seus 
proprietários sem deixarem herdeiros e por falta da água, dos juros perdidos por falecerem seus devedores e 
fiadores e por não haver compradores das hipotecas; acerca da resolução de comum acordo que tomaram, 
com a convocação de toda a irmandade daquela ilha, para a eleição do capitão-mor, João Pereira de 
Carvalho, para provedor, o capitão de cavalos, João Delgado Figueira, para tesoureiro, e o sargento-mor, 
Francisco Rodrigues da Guerra, para escrivão, por forma a revisarem com autoridade e zelo o estado e 
reedificação que propunham à Santa Casa da Misericórdia, e elegendo mais irmãos da Mesa; e sobre a 
proposta avançada, para minimizar os prejuízos desta instituição, em por, de três em três anos,  à 
arrematação por maior lanço, as propriedades que eram emprazadas por alguns provedores com pouco 
rendimento, indo contra as verbas dos testadores que as deixavam. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1815. [ant. 1752, Julho, 5] 
REQUERIMENTO de viúva, e filhos do antigo governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa 
Maria, ao rei [D. José] solicitando mandar passar nova ordem ao desembargador sindicante Custódio Correia 
de Matos para que, sem embargo do falecimento daquele governador, executasse a diligência que lhe tinha 
sido incumbido de tirar sua residência e que aos seus procuradores fosse dado o direito de testemunhar em 
sua representação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1816. [ant. 1752, Julho, 5] 
REQUERIMENTO de José Gomes da Silva como credor do antigo governador das ilhas de Cabo Verde, D. 
António José de Eça Henriques (sic) [e Faria], pela arrematação dos direitos de caução que os seus herdeiros 
e viúva [D. Quitéria Bernardina da Gama] tinham, ao rei [D. José] solicitando ordem para que a Fazenda Real 
de Cabo Verde lhe fizesse o pagamento da ajuda de custo que se pagava aos governadores na posse do 
governo daquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1817. [ant. 1752, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça, ao rei [D. José] 
solicitando, pelos serviços prestados, o adiantamento dos seus soldos como se fez ao seu antecessor, João 
Zuzarte de Santa Maria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc.  19. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1818. [ant. 1752, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do capitão da sumaca Nossa Senhora do Monte do Carmo e Santo Elias, António 
Rodrigues, pedindo concessão de licença para navegar para Cabo Verde e Cacheu, carregando os géneros 
da terra. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1819. [ant. 1752, Agosto, 5] 
REQUERIMENTO do capitão da sumaca Nossa Senhora do Monte do Carmo e Santo Elias, António 
Rodrigues, solicitando visita à sua embarcação para poder pagar fiança e seguir sua viagem, do porto de 
[Lisboa], para Cabo Verde e Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1820. [ant. 1752, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] 
solicitando, pelos serviços prestados, a patente de tenente coronel de infantaria com as mesmas clausulas e 
condições com que foi nomeado o seu antecessor, D. António José de Eça [e Faria]. 
Anexo: aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1821. [ant. 1752, Agosto, 12] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, coronel Francisco Álvares de Almada, 
natural da ilha de Santiago de Cabo Verde, homem branco e da principal nobreza e família daquela ilha, 
casado com mulher branca de igual nobreza, e filho legítimo do capitão Tomé de Alvarenga de Oliveira, ao rei 
[D. José] pedindo, pelos serviços prestados, o hábito da [Ordem] de Cristo com referida tença. 
Obs.: docs. cosidos e selados; anexo: informação, escritos, requerimentos, folhas corridas, certidões, cartas 
patentes, atestações, provisão, termo de juramento, quitação geral e autos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1822. [ant. 1752, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO de José Gomes da Silva ao rei [D. José] solicitando provisão para que em Cabo Verde lhe 
fizessem o pagamento da ajuda de custo que se pagava aos governadores daquelas ilhas devido à 
arrematação que tinha feito daquela quantia ao antigo governador das ilhas, D. António José de Eça 
Henriques (sic) [e Faria], e da qual se passou precatória de posse e entrega contra sua viúva, D. Quitéria 
Bernardina da Gama. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: provisão (cópia) e precatório. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1823. [ant. 1752, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do capitão da galera Nossa Senhora da Soledade de Santa Ana e Almas, Amaro 
Rodrigues Viana ao rei [D. José] pedindo despacho e embarque de materiais para fornecimentos das ilhas de 
Cabo Verde e Cacheu, por ter determinado sua viagem para fins de Setembro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1824. [ant. 1752, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao 
rei [D. José] pedindo provisão para vencer seu soldo desde o dia do seu embarque. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1825. [ant.1752, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao 
rei [D. José] pedindo ordem para fazer o pagamento, na Corte, de uma quantia para assistência de sua 
família por conta dos seus ordenados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1826. [ant. Setembro, 21] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] 
solicitando provisão para que a Provedoria das ilhas lhe fizesse o pagamento da ajuda de custo. 
Anexo: certidão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1827. 1752, Setembro, 25, vila da [Ribeira Brava], São Nicolau 
 PROVISÃO do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo, 
nomeando na serventia do cargo da ocupação de língua do porto da Preguiça, a Manuel Soares Conrado, 
sujeito conhecedor da língua inglesa e saber falar com os estrangeiros. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1828. 1752, Setembro, 28, Lisboa 
CARTA tesoureiro do Conselho Ultramarino, João Caetano Correia ao rei [D. José] informando não ter 
recebido ordem para remeter a Cabo Verde telhas, tijolo e tabuado como refere no seu requerimento, José 
Afonso Lima, homem de negócios e morador na cidade de [Lisboa], proprietário da galera Nossa Senhora da 
Soledade Santa Ana e Almas, de que é capitão, Amaro Rodrigues Viana, mas apenas ordem para mandar 
ripas, lemes, feixes de pedreiro, argolas para portas a pedido do governador, fechaduras e barris de alcatrão. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1829. 1752, Outubro, 9, Lisboa 
CARTA tesoureiro do Conselho Ultramarino, João Caetano Correia ao rei [D. José] informando acerca da 
quantidade, qualidade e validade da botica, constante da relação de medicamentos que fora remetida para 
Cabo Verde no tempo do governador D. António José de Eça e Faria, feita pelo boticário nomeado pelo físico-
mor do Reino, Bartolomeu da Fonseca, atendendo ao requerimento do actual governador Luís António da 
Cunha de Eça no qual pede que se reforme os remédios. 
Anexo: requerimentos, informação e cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1830. [ant. 1752, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça, ao 
rei [D. José] solicitando que o Conselho Ultramarino assistisse com uma quantia, em cada mês, à sua mulher 
e filhos, por conta dos seus soldos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1831. 1752, Outubro, 31, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Martins Torres, declarando que o navio 
Nossa Senhora da Soledade Santa Ana e Almas, de que é mestre, Amaro Rodrigues Viana, que vai para 
Cabo Verde e Cacheu se lhe pode dar seu despacho relativo ao contrato do sal das Américas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1832. [ant. 1752, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça, ao 
rei [D. José] solicitando mandar-lhe entregar em mãos a ajuda de custo que se costuma dar aos 
governadores para seu transporte, para com ela acertar o pagamento de sua viagem na medida em que 
considerava uma usura o que os capitães dos navios mercantes cobravam. 
Anexo: aviso, requerimentos, certidões, lembrete e consulta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1833. 1752, Dezembro, 1, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], [João Caetano] Correia declarando estar 
despachada a galera Nossa Senhora da Soledade Santa Ana e Almas, que vai para Cacheu, de que é 
capitão, Amaro Rodrigues Viana, pelo que pertence à Tesouraria do Conselho Ultramarino. [Na certidão 
anexa consta levar por capelão, o padre Manuel Fernandes]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1834. 1752, Dezembro, 1, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de estado Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real para o [presidente do 
Conselho Ultramarino], marques de Penalva, D. Estevão de Meneses, remetendo resolução da consulta 
sobre a moeda de cobre com a divisa Dominus Guinea,  e cópia da ordem régia que recebera para avisar o 
Conselho da Fazenda, fazer nesta conformidade, 4 cunhos para a referida moeda.  
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1835. [ant. 1752, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO de D. Teresa Joaquina da Fonseca Pereira de Barbosa, filha legítima do antigo governador 
de Cabo Verde, José da Fonseca Barbosa ao rei [D. José] solicitando ordem para tirar residência do falecido 
pai. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1836. [ant. 1753, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO dos irmãos da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Cabo Verde ao rei [D. José] 
solicitando provisão para poderem cobrar as rendas e fazendas que se encontravam alienadas daquela Casa 
por serem bens vinculados e de capela, e por outro, para acudirem seus serviços. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 38 e 43. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1837. [ant. 1753, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] 
solicitando, pelos serviços prestados, uma ajuda de custo extraordinária para suprir aos exorbitantes gastos 
que era obrigado a fazer. 
Anexo: aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1838. 1753, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento da viúva e filhos do antigo 
governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria, pedindo a continuidade do pagamento da mesada 
que lhes era dado por este Conselho e descontada no soldo do marido antes do seu falecimento e sucessão, 
até se lhe tirar sua residência. 
Anexo: certidão e lembrete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1839. 1753, Janeiro, 15, Santiago 
CARTA do desembargador sindicante, Custódio Correia de Matos ao rei [D. José] em resposta à resolução de 
9 de Dezembro de 1750 que o ordenava visitar a Provedoria da Fazenda Real de Santiago e das mais ilhas 
anexas; examinar a forma como se faziam as cobranças e pagamentos com faculdade de poder, também 
estabelecer, quando não tivessem, as ordens e regimentos que dispunham aquela Fazenda; e apontar os 
meios que pudessem promover o aumento dos seus rendimentos e melhorar seu funcionamento; dando conta 
das outras diligências de que fora incumbido, do que executou, e sindicância que fez na ilha de São Nicolau 
por conta das informações dadas pelo ouvidor-geral [Francisco Xavier de Araújo], na carta de 10 de Abril de 
1750, e na ilha do Maio; sobre o inquérito que fez na ilha de Santiago e medidas tomadas sobre a questão da 
arrematação dos dízimos na cidade da [Ribeira Grande], nas freguesias de São Salvador dos Picos, São 
João, São Domingos e Santa Catarina; das medidas que tomou na vila da Praia sobre o pagamento dos 
direitos dos navios estrangeiros pondo de novo em exercício a provisão de 3 de Agosto de 1725; da ordem de 
30 de Janeiro de 1737 sobre a venda das vacas aplicando seus rendimentos nas obras publicas e reparos 
das fortificações da ilha de Santiago; sobre a aplicação do regimento que regularizava o pagamento nesta 
Alfandegas da saída dos panos de terra para a Guiné; da lei de 10 de Julho de 1714 que mandava pagar o 
dobro dos direitos nas Alfandegas da Guiné os navios que iam em sua direitura não tocando os portos da ilha 
de Santiago; e pedindo aumento dos seus ordenados, apontando alguns exemplos de salários que eram 
praticados com alguns ministros das conquistas quando comparados com o que ele recebia nestas 
diligências, como os dos ouvidores gerais das ilhas de Cabo Verde, que como de juiz de Fora de primeira 
instancia, se lhes fazia mercê com posse na Relação do Porto além do bom ordenado anual que recebiam 
naquele cargo, ao qual se acrescentou a participação da conservatória da urzela fora os emolumentos que 
tinham do lugar, e outros como o ouvidor da Bahia, Manuel Fonseca Brandão que devassou em Pernambuco 
e o desembargador Francisco Duarte dos Santos que fez diligencias no Maranhão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1840. 1753, Janeiro, 20, Cabo Verde 
CARTA do desembargador Custódio Correia de Matos ao rei [D. José] a respeito das diligências que foi 
mandado fazer a Cabo Verde e dos procedimentos que tomou para o aumento e rendimento da Fazenda 
Real; e pedindo,  durante a sua ausência, suspensão na causa de notificação de prazos, de que era autor, 
contra o reu Pascoal Marques de Almeida que fora expedida da Relação da Bahia para a Casa da 
Suplicação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1841. 1753, Fevereiro, 5, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
José] solicitando licença para vir ao reino tratar de sua saúde.  
Obs.: docs. selados; anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1842. [ant. 1753, Abril, 5] 
REQUERIMENTO de Inês Maria de Sequeira, filha do falecido Gervásio de Sequeira e de Simoa Gomes dos 
Santos, natural e moradora na ilha de Santiago de Cabo Verde, ao rei [D. José] solicitando, por não poder 
apresentar o assento de baptismo, carta de emancipação e suplemento de idade, para poder reaver os bens 
que lhe pertencia, por herança do pai, e que foram tomados pela mãe e padrasto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1843. [ant. 1753, Maio, 7] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria auxiliar, Manuel da Costa Mixa Castelo Branco, provido pelo 
governador de cabo Verde, D. António José de Eça e Faria, por falecimento de João Coelho da Silva, no 
regimento de guarnição da cidade  da [Ribeira Grande ], de que era coronel António de Brito do Lago ao rei 
[D. José] solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1844. [ant. 1753, Maio, 8] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] 
solicitando mandar um dos oficiais do Conselho Ultramarino informar no bairro e em toda a rua dos Ourives, 
do crédito, idoneidade e capacidade do fiador Felipe Gomes da Cruz, ourives e cravador de diamantes, 
morador na Travessa do Pé de Ferro, junto ao convento das Trinas, que apresentava para cobrança  da 
quantia pedida por conta dos seus soldos para assistir sua família e da qual tinha resultado interpor recurso 
de agravo contra o tesoureiro daquele Conselho 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1845. [ant. 1953, Maio, 19] 
REQUERIMENTO do provedor, tesoureiro e mais irmãos da Mesa da Santa Casa da Misericórdia da ilha de 
Santiago, Cabo Verde ao rei [D. José] solicitando ordenar o juiz sindicante, em diligência  nas ilhas, [Custódio 
Correia de Matos], que tomasse conhecimento dos privilégios reais que lhes tinham sido concedidos na 
cobrança das rendas, foros e juros bem como permitir à Casa por em arrematação na praça pública, como 
herdeira, os bens deixados por pessoas para cumprir com seus testamentos, mandando observar as 
provisões e costume que sempre se praticou em relação a essas matérias, alteradas pelo ouvidor-geral 
[Francisco Xavier de Araújo], evitando os prejuízos que podia incorrer o convento no concernente às almas e 
seus sufrágios e pobres da Santa Casa da Misericórdia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1846. [ant. 1753, Junho,7] 
REQUERIMENTO de D. Mariana Antónia Mascarenhas, viúva do capitão António Souto Maior e filha do 
antigo governador de Cabo Verde, Gonçalo Lemos Mascarenhas ao rei [D. José] solicitando, em atenção aos 
serviços prestados pelo pai e marido, uma esmola por ajuda de custo para sua sobrevivência e das suas 
filhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1847. [ant. 1753, Junho, 18] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para as ilhas de Cabo Verde, João António da Silveira Sampaio 
ao rei [D. José] solicitando ordens para cobrar ajuda de custo para sua viagem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1848. 1753, Julho, 2, vila de São Filipe,  ilha do Fogo 
CARTA dos oficiais da câmara da vila de São Filipe, ilha do Fogo ao rei [D. José] solicitando esmola de telha, 
cal e envio de degredados oficiais de pedreiro e carpinteiro para a reparação das três igrejas das freguesias 
daquela ilha, em particular da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição na vila de São Filipe e da igreja 
da freguesia de São Lourenço, bem como ornamentos para os ofícios divinos, frontais, castiçais, pálios e 
outros aviamentos devido à pobreza das suas fabricas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1849. [ant. 1753, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do Bispo nomeado para o Bispado de Cabo Verde, frei D. Pedro Jacinto Valente ao rei [D. 
José] solicitando ajuda de custo para fazer sua viagem bem como botica para si e sua família. 
Anexo: cartas, informação e decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 57 e 70. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1850. 1753, Agosto, 22, São Nicolau 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
José] queixando-se excessos, agravos e maus procedimentos do desembargador sindicante do antigo 
governador, [João Zuzarte de Santa Maria] e Provedor da Fazenda Real, Custódio Correia de Matos, 
mandando embargar e executar os seus bens, sob a alegada acusação de serem procedentes das 
fortificações da ilha e da consignação de outras aplicações; acusando-o de abandono de lugar; de ser um 
levantado, instigando à desobediência e amotinando contra ele os capitães e gentes da ilha de São Nicolau 
quando ali fora em correição; de por em causa sua jurisdição, em particular na acção que fora interposta pelo 
administrador do contrato da urzela [João Gomes da Silva] contra o meirinho, Alberto Caetano Barreto, para 
quitação das contas do tempo que servira de administrador particular do contrato da urzela naquela ilha; e 
pedindo, para clareza dos seus procedimentos em relação à sua residência, que esta fosse tirada com base 
em propostas que apresentava, de entre as quais, nomear-se como responsável de todo o processo de sua 
arguição, o próprio sindicante, Custódio Correia de Matos, e testemunhas como o novo governador Luís 
António da Cunha de Eça, seu cunhado João Delgado Figueira e primos, o capitão-mor João Pereira de 
Carvalho e seu filho, o coronel António de Barros Bezerra [de Oliveira]. 
Anexo: parecer, informação e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 25 e 52. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1851. [1753, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO da viúva e filhos do antigo governador das ilhas de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa 
Maria ao rei [D. José] solicitando ordenar que se lhes continuasse a pagar a quantia que recebiam como 
mesada e que eram descontadas nos soldos do seu falecido marido e pai, até se lhe tirar residência do tempo 
em que esteve naquele governo. 
Anexo: aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 58. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1852. [ant. 1753, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO do coronel António de Barros Bezerra de Oliveira, provido pelo senado da câmara da ilha 
de Santigo no governo de Cabo Verde, num dos regimentos de guarnição da cidade da Ribeira Grande, na 
vaga deixada pela promoção de Francisco Álvares de Almada a capitão-mor da vila da Praia de Santa Maria, 
ao rei [D. José]  pedindo confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente (1ª via) 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1853. [ant. 1753, Setembro, 12] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato da urzela das ilhas de cabo Verde, Açores e Madeira, José 
Gomes da Silva ao rei [D. José] solicitando mandar declarar que toda a urzela descoberta às suas custas nas 
costas do Reino e Berlengas compreendessem as clausulas do contrato de arrendamento que tinha 
estabelecido e que aos transgressores das condições e obrigações impostas no mesmo contrato, fossem 
aplicadas as penas que nele constavam bem como as demais sanções que eram infligidas contra aqueles 
que desencaminhavam a Fazenda Real. 
Anexo: contrato (escrito sobre impresso) e decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 60 e 65. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1854. [ant. 1753, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Cabo Verde, Francisco Assis de Santa Maria ao rei [D. José] pedindo 
prorrogação de licença, no Reino, por mais um ano. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 61e 62. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1855. 1753, Outubro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado para 
Cabo Verde, João António da Silveira Sampaio, solicitando ajuda de custo e adiantamento, sob fiança, dos 
seus ordenados como se fez com os seus antecessores. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: certidão, aviso, requerimentos e bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 67 e 63. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1856. 1753, Outubro, 31, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Martins Torres, declarando que o navio 
Nossa Senhora da Nazaré e Santa Ana e Almas, de que é mestre, José Lopes dos Santos, que vai para Cabo 
Verde e Cacheu se pode dar seu despacho relativo ao contrato do sal das Américas. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 68. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1857. 1753, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre carta do desembargador sindicante Custódio 
Correia de Matos datada de 15 de Maio, dando conta do que tem feito a respeito das diligências que se lhe 
incumbiram para as ilhas de Cabo Verde e apontando os meios como aumentar a Fazenda Real. 
Anexo: carta, carta (cópia), provisão (traslado) e lembrete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 69, 50 e 45. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1858. [post. 1753, Novembro, 9] 
COLECÇÃO das resoluções, regimentos, contratos, alvarás e ordens régias que se acham registadas no 
Conselho Ultramarino sobre as ilhas de Cabo Verde, Cacheu e Bissau e demais colónias ultramarinas, e que 
mesmo antes da criação do referido Conselho se achavam estabelecidas e reguladas pelas leis dos reis D. 
João II, D. Manuel. D. João III e D. Filipe II até o ano de 1753.. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 71, 79 e cx. 31, doc. 59-A. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1859. [ant. 1753, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Cabo Verde, Francisco Assis de Santa Maria, cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo, filho do antigo governador mesmas ilhas, João Zuzarte de Santa Maria, ao rei [D. José] 
solicitando o provimento do posto de capitão-mor de Cacheu, tendo conta os serviços prestados, por ser 
naturalizado com o clima daquela costa e eficiente na língua dos nacionais dela. 
Anexo: avisos, informação e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1860. [ant. 1753, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria da ilha de Santiago de Cabo Verde, Duarte José Rodrigues, 
assistente em Cacheu, ao rei [D. José] solicitando, pela proibição do actual capitão-mor, [Francisco Roque 
Souto Maior], ser-lhe concedido a faculdade de poder, sempre que necessitasse, sair daquela povoação para 
fazer a cobrança das dívidas, ajustar contas com seus credores e negociar todas as fazendas, menos as 
fazendas defesas, sem impedimentos do dito capitão-mor ainda que  este o tivesse ocupado em empregos 
públicos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 73. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1861. [ant. 1753, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Pedro José de Uzeda Cardoso de Almeida, ao 
rei [D. José], solicitando, por seu procurador na Corte, ordem para deferir seu requerimento no qual pede para 
deixar o governo daquela ilha por motivos de saúde. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 329 / 389 
 

1862. 1753, Novembro, 25, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real] ao 
desembargador Custódio Correia de Matos sobre as ordens expedidas pelo Conselho Ultramarino na 
sequencia da consulta e resolução de 21 de Novembro, sobre a conta que deu acerca do miserável estado 
em que se encontravam todas as ilhas de [Cabo Verde], por não haver embarcações para transporte de 
mantimentos, pela falta de comunicação que existia, resultando, como consequência, a diminuição dos 
rendimentos da Fazenda Real, pela inexistência de fiscalização da administração dos feitores das diferentes 
ilhas, e falta de párocos para o serviço espiritual dos seus moradores, devendo-se considerar, a falta de 
justiça que ora se verificava; e acerca da recomendação régia para averiguar das diligencias que lhe tinham 
sido incumbidas, no sentido de promover o comércio entre as ilhas para aumentar as rendas reais, animando 
os seus habitantes à construção de pequenas embarcações para fomentar o tráfico e comunicação; promover 
e desenvolver a cultura e fabrica de algodão, que pela sua qualidade, tão boa como o da Ásia, podiam 
fabricar-se panos brancos ou fazer o comércio do algodão em rama; e examinar as produções das madeiras, 
nas suas qualidades e sementes e, principalmente na ilha de Santiago, verificar a possibilidade de 
estabelecimento de uma fabrica de anil.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1863. 1753, Novembro, 29, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real ao presidente do 
Conselho [Ultramarino], o marquês de Penalva, Estevão de Menezes, mandando que se emita ordem para se 
remeter pólvoras para Cabo Verde e Cacheu os quais deveriam ser entregues aos respectivos almoxarifes. 
Anexo: aviso.  
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 75. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1864. 1753, Dezembro, 3, Lisboa 
OFÍCIOS (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real: 1) para o 
governador das ilhas de Cabo Verde, Luís da Cunha de Eça, informando ter recebido sua carta datada de 28 
de Junho; dando conta de um navio que ia para Bissau com apetrechos para a continuação da fortaleza 
daquela povoação; comunicando sobre a ordem régia, com advertência ao provedor da Fazenda Real, para 
que o governador mandasse, por conta da gente que ia partir [do Reino] na nau de guerra [para Bissau], o 
que pudesse de feijão e farinha; informando dos 40 degredados que remetia para Cabo Verde para servir na 
ocupação dos 40 soldados que o governador enviaria para a nova fortaleza de Bissau; e comunicando do 
aviso que tinha feito ao Conselho Ultramarino para que enviasse pólvora para aquelas ilhas. 2) para o 
provedor da Fazenda [Real] das ilhas de Cabo Verde [Francisco Xavier de Araújo] informando da ordem régia 
para executar, pelo Almoxarifado, todas as despesas referentes aos gastos encarregados ao governador para 
o sustento da gente que ia na nau de guerra para Bissau.   
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1865. 1753, Dezembro, 10, Lisboa 
RECIBO (2ª via) passado pelo mestre da corveta Nossa Senhora da Guia e Santo António que faz viagem 
para as ilhas de Cabo Verde com escala pela ilha da Madeira,  Joaquim Gonçalves, declarando ter recibo a 
bordo mangotinhos de tabaco mandado pela Fazenda Real para entregar à ordem do capitão-mor de Cacheu, 
Nicolau de Pina. 
Anexo: recibo (2ª via) 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1866. [ant. 1753, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria de auxiliares do terço Cabo Verde, Manuel da Costa Mixa Castelo 
Branco, da guarnição da cidade da [Ribeira Grande] da ilha de Santiago de que era coronel António de Brito 
do Lago, ao rei [D. José], solicitando, pelos serviços prestados, a serventia do posto de capitão e sargento-
mor da ilha do Fogo. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 78.  
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
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1867. 1753, Dezembro, 23, Ribeira Brava, São Nicolau 
OFÍCIO (cópia) do desembargador geral e sindicante, Custódio Correia de Matos ao desembargador e 
ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo informando ter conhecimento dos seus 
maus procedimentos em relação às ordens e regimentos das feitorias que compõem aquela Provedoria e os 
problemas dali advenientes para poder, conforme as diligências que lhe fora incumbido, dar conta da boa 
arrecadação da Fazenda Real; e pedindo que entregasse ao feitor da ilha de [São Nicolau] tudo o que tinha 
desencaminhado da suas feitorias e lhe respondesse às cartas de diligência que lhe tinha passado na ilha de 
Santiago. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1868. 1753, Dezembro, 28, Ribeira Brava, São Nicolau 
OFÍCIO (cópia) do desembargador geral e sindicante, Custódio Correia de Matos ao desembargador e 
ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo, advertindo-lhe que reparou na sua 
chegada à vila da Praia, acompanhado de um religioso, viajando de graça num navio de bandeira inglesa 
fretado em Lisboa por Manuel Jácome de Araújo, do capitão Tomas Comane, não declarando carga na carta 
do fretamento; explicando-lhe as razões do seu procedimento acerca das ordens e despachos que deu para o 
embarque da urzela a requerimento do antigo administrador do contrato, João Merchant; do conhecimento 
que teve do seu comportamento na recepção das cartas de diligência que lhe tinha enviado, e pedindo que 
lhe remetesse cópia autêntica das cartas e despachos que tinha feito.  
 AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1869. 1754, Janeiro, 19, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete, declarando que a corveta Nossa 
Senhora da Guia e Santo António que vai para Cabo Verde e Bissau, capitaneada por Joaquim Gonçalves, 
está desimpedida pelo que pertencia àquela Tesouraria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1870. 1754, Janeiro, 19, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Martins Torres, declarando que o navio 
Nossa Senhora da Guia e Santo António, do mestre Joaquim Gonçalves, que vai para as ilhas de Cabo Verde 
pelo contrato da urzela se pode dar seu despacho relativo ao contrato do sal das Américas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1871. 1754, Janeiro, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real]: 1) para o 
governador das ilhas de Cabo Verde, Luís da Cunha de Eça, informando ter recebido suas cartas dando 
conta do estado miserável em que se encontravam as fortificações e defesa daquelas ilhas e advertindo-o 
sobre a demora da resolução das necessidades que expunha; sobre o aviso que lhe fizera para remeter para 
a ilha Bissau, na embarcação expedida para Cacheu, 50 negros para terminarem as obras da fortificação, 
enviando, em troca, do Reino, 50 homens brancos, degredados, para servirem de soldados naquelas ilhas, 
com declaração porém, que não poderiam sair da cidade da [Ribeira Grande] de Santiago, os presos, João 
Vicente de Sousa, Manuel de Brito de Vasconcelos, António Bernardino de Sousa, distribuindo os outros para 
a vila da Praia por ser a mais frequentada por navios estrangeiros e para se constar da existência de 
soldados brancos; e comunicando sobre da decisão régia, com aviso ao desembargador geral, Custódio 
Correia de Matos e ordem para o contratador da urzela, [José Gomes da Silva], providenciar pelos seus 
feitores, através do Almoxarifado e por ordem da Provedoria da Fazenda Real, o pagamento desses 
soldados, caso os rendimentos da Alfandega não chegassem para o efeito, e registando as despesas feitas 
com essa arrecadação. 2) para o desembargador sindicante das ilhas de Cabo Verde, Custódio Correia de 
Matos, informando dos 50 degredados que iam do Reino nas embarcações do contratador da urzela [José 
Gomes da Silva] para presidiarem as fortalezas daquelas ilhas com  ordem régia para lhes fazer o pagamento 
dos mesmos soldos que venciam na Corte, e que na falta dos rendimentos das ilhas, avisasse aos 
administradores dos contratos da urzela que dessem dinheiros necessários para fazer esse pagamento 
mandando-o carregar em receita na Provedoria ou Almoxarifado, dando conhecimento no Conselho 
Ultramarino da arrecadação das despesas feitas pelo contratador. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 24, D. . 
 

 

1872. 1754, Janeiro, 21, [Lisboa] 
AVISO [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], o marquês de Penalva, Estevão de Menezes, informando da resolução régia de enviar 
50 soldados para Cabo Verde nas embarcações do contratador da urzela José Gomes da Silva, e solicitando 
que o Conselho tomasse conhecimento para se executar a ordem emitida por aquela Secretaria ao 
governador [Luís da Cunha de Eça] e ao provedor da Fazenda Real, o [desembargador sindicante] [Custódio 
Correia de Matos] para que se fizesse o pagamento desses soldados com o mesmo soldo que venciam na 
Corte, e que na falta de rendimento das [Alfandegas] daquelas ilhas para o efeito, que se valessem dos 
administradores do contrato da urzela tomando o dinheiro necessário para fazer aquele pagamento, 
carregando-se em receita aos almoxarifes a quem dizia respeito, extraindo-se conhecimento dela para se 
levar em conta ao contratador no preço do seu contrato.   
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1873. 1754, Janeiro 23, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], [José Miguel] Licete, declarando que o bergantim  o 
navio Nossa Senhora da Luz e Santo António de que é mestre Manuel Ferreira de Oliveira, que vai para Cabo 
Verde e Cacheu está desimpedida pelo que pertence aquela Tesouraria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1874. 1754, Janeiro, 24, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Manuel Barbosa Torres declarando que o navio Nossa Senhora da Luz e Santo António de 
que é mestre Manuel Ferreira de Oliveira se pode dar seu despacho no que toca ao contrato do sal. [Na 
certidão anexa consta levar por capelão, o padre José da Feira]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1875. [ant. 1754, Janeiro, 26] 
REQUERIMENTO de João Apolinário Pinheiro ao rei [D. José] solicitando certidão que conste o tempo em 
que serviu na ilha do Fogo, o capitão e sargento-mor, Aleixo Pinheiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1876. 1754, Fevereiro, 6, Salvaterra de Magos 
DECRETO do rei D. José ordenando o Conselho Ultramarino dar o dinheiro de ajuda de custo a cada um dos 
seis capelães que acompanham o Bispo de Cabo Verde, frei D. Pedro Jacinto Valente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1877. 1754, Fevereiro, 6, Salvaterra de Magos 
DECRETO do rei D. José mandando o Conselho Ultramarino dar, sob fiança, ao vigário geral do Bispo de 
Cabo Verde, [frei D. Pedro Jacinto Valente], o adiantamento da sua côngrua com o compromisso de restituir o 
que não vencer, caso não complete um ano naquela serventia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1878. [ant. 1754, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do desembargador e antigo ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de 
Araújo ao rei [D. José] solicitando ordem para que o ouvidor daquelas ilhas, o governador ou o capitão-mor de 
Cacheu declarassem a nulidade do sequestro que o desembargador, Custódio Correia de Matos, tinha feito 
dos seus bens, de entre eles uma dívida de Pedro da Costa Alvarenga, morador nas ilhas e assistente em 
Cacheu, entregando-se a quantia devida aos seus procuradores e pedindo que o que devesse à Corte fosse 
pago no desconto dos seus ordenados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1879. [ant. 1754, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO do guarda da Alfandega da cidade da Ribeira Grande, ilha de [Santiago] de Cabo Verde, 
Silvestre Gomes ao rei [D. José] solicitando, pela falta de rendimento da Alfandega daquela ilhas, mandar 
fazer o pagamento dos seus ordenados vencidos pelo cofre do Conselho Ultramarino por seu bastante 
procurador ou por qualquer outra via. 
Anexo: requerimentos e mandado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1880. 1754, Fevereiro, 24, Salvaterra de Magos 
OFÍCIOS (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real]: 1) para o 
desembargador sindicante das ilhas de Cabo Verde, Custódio Correia de Matos, informando da queixa que 
contra si apresentaram os párocos das ilhas adjacentes de lhes ter tirado o rendimento do dízimo das 
mesmas ilhas, e sobre a ordem régia para acrescentar a côngrua do Bispo [frei D. Pedro Jacinto Valente], 
informar da côngrua que se podia atribuir àqueles párocos e determinar qual a quantia que podia constar 
naqueles rendimentos, declarando se era conveniente ou não aumentar os dízimos; 2) para o mesmo 
desembargador Custódio Correia de Matos, comunicando da ordem régia para dar ajuda de custo e 
providenciar meios necessários sempre que o Bispo de Cabo Verde, [frei D. Pedro Jacinto Valente] quisesse 
saísse em visitação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1881. 1754, Fevereiro, 25, Salvaterra de Magos 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real] ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], o marquês de Penalva, [Estevão de Menezes], mandando que o Conselho ordene o 
tesoureiro pagar, sob abonação do Bispo de Cabo Verde [frei D. Pedro Jacinto Valente], ajuda de custo ao 
seu provisor para fazer sua viagem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1882. 1754, Março, 13, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], [José Miguel] Licete declarando que o navio Nossa 
Senhora da Conceição e Santo António de que é capitão José Ferreira de Azevedo que vai para Cabo Verde 
e Cacheu está desimpedida pelo que pertence àquela Tesouraria. [Na certidão anexa consta levar por 
capelão, o padre João Leitão do Vale]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1883. [post. 1754, Março, 15] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do forte de Santo António da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago 
de Cabo Verde, António Pereira de Oliveira, ao rei [D. José] solicitando, pelos serviços prestados, provimento 
no posto de capitão-mor de Cacheu. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1884. 1754, Março, 28, Lisboa 
DECRETO do rei D. José mandando o Conselho Ultramarino executar ordem para a Provedoria da Fazenda 
de Cabo Verde pagar o ordenado do boticário Joaquim José da Cunha Pinto durante o tempo que assistisse 
naquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc.17.  
AHU_CU_024, Cx. 25, D. .  
 

 

1885. [ant. 1754, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do pároco confirmado para a vigairaria da igreja de Nossa Senhora da Luz, ilha de 
Santiago, Cabo Verde, padre Martinho da Veiga Brito, presbítero do hábito de São Pedro ao rei [D. José] 
pedindo alvará de mantimento. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta de confirmação (2ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1886. [ant. 1754, Abril, 26] 
REQUERIMENTO do antigo governador das ilhas de Cabo Verde, Francisco Manuel da Nóbrega e 
Vasconcelos ao rei [D. José] solicitando mandar que o executor do Conselho Ultramarino Luís António de 
Araújo suspendesse o processo de execução e que lhe permitisse mostrar que não devia nada àquele 
Conselho a respeito da fiança tomada à sua falecida mulher, D. Francisca Bernarda Lobo de Pina Severim, 
para receber mesada por conta dos soldos que recebia no governo daquelas ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1887. 1754, Maio, 9, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça em resposta à provisão régia de 12 de 
Novembro de 1753 e relativa ao requerimento do capitão de infantaria, José Anastácio Freire nomeado pelo 
senado da camara no governo de Cabo Verde, na vaga deixada pela renúncia de Lucas de Almeida de 
Amaral para servir o regimento da guarnição da cidade da [Ribeira Grande], de que era coronel António de 
Barros Bezerra de Oliveira, solicitando confirmação da carta patente, ordenando-lhe informar seu parecer, 
remetendo cópia do regimento ou ordem para se poder fazer aquele provimento. 
Obs.: docs. selados; anexo: provisão (1ª via), requerimento (cópia), requerimentos, folha corrida, carta 
patente e certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 24, doc. 66 e 64. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1888. 1754, Maio, 14, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] dando conta do 
miserável estado em que se encontram aquelas ilhas pela ausência de navios da Guiné; e pedindo licença 
para mandar panos, que circulam como moedas, para aquela povoação, em troca de escravos, como foi 
concedido ao antigo governador João Zuzarte de Santa Maria, e expondo que era com aquela moeda que se 
compravam os materiais da secretaria desse governo. 
Anexo: aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1889. [ant. 1754, Maio, 31] 
REQUERIMENTO do contratador da urzela de Cabo Verde, Açores e Madeira, José Gomes da Silva, ao rei 
[D. José] solicitando mandar praticar e observar no Reino as condições inclusas no contrato, por decreto de 
30 de Outubro, e referentes à urzela descoberta nas Berlengas e Serra de Sintra, tendo os oficiais que ele 
nomear e juiz conservador privativo para as causas e boa administração do referido contrato. 
Anexo: contrato (impresso sobre escrito). 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1890. [ant. 1754, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do Bispo de Cabo Verde frei D. Pedro Jacinto Valente ao rei [D. José] solicitando provisões 
para se lhe fazer o pagamento das côngruas vencidas no tempo da sé vacante, como se fez com os seus 
predecessores, bem como a quantia do acrescentamento da mesma como se concedeu ao seu antecessor, 
frei D. José de Moreira. 
Anexo: ofício (traslado), ofício (cópia), requerimento, certidão e decretos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 27, 21 e10.  
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1891. [ant. 1754, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
José] solicitando ordem para o ouvidor-geral ou quem servir de provedor da Fazenda Real na ilha de 
Santiago, mandar fazer contas dos ordenados vencidos durante o tempo que exerceu, de Novembro de 1749 
a Fevereiro de 1754, para se ter conhecimento do que se deve ao suplicante e dele poder fazer sua 
cobrança; e que no processo de execução que os oficiais do Conselho Ultramarino movem contra os seus 
fiadores, conste a quantia que lhe foi descontada pelo desembargador sindicante Custódio Correia de Matos 
nos ordenados e ajudas de custo que tinha recebido por adiantamento, e na dúvida desses procedimentos se 
passasse contra ordem aos mesmos fiadores para não serem molestados por aqueles oficiais e para que 
efectivamente se executem estas diligências em Cabo Verde, se ordene extraordinariamente ao governador e 
ao ministro a quem competir, que as façam  executar e remeter sob pena de culpa na sua residência. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1892. 1754, Outubro, 27, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino] António Martins Torres, declarando que o navio 
Nossa Senhora do Bom Sucesso e Santa Ana, do mestre Jacinto Rodrigues, que vai para Cabo Verde, 
Bissau, Maranhão e Pará se poder dar o despacho respeitante ao contrato do sal. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1893. [ant. 1754, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do procurador geral das missões de Cabo Verde ao rei [D. José] solicitando mandar que o 
tesoureiro do Conselho Ultramarino lhe entregasse a quantia pertencente ao depósito de Bissau e conquista 
da Guiné para poder acudir a necessidade dos religiosos. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1894. 1754, Novembro, 13, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], [José Miguel] Licete declarando que o navio Nossa 
Senhora de Bom Sucesso e Santa Ana do capitão Jacinto Rodrigues que vai para Cabo Verde e Bissau em 
escala para o Pará e Maranhão está desimpedida pelo que pertence àquela Tesouraria. [Na certidão anexa 
consta levar por capelão, o padre José de Puga e Araújo]. 
Anexo: certidão e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1895. [ant. 1754, Dezembro, 6] 
REQUERIMENTO do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, Francisco Xavier de Araújo ao rei [D. 
José] pedindo ordem para o ouvidor daquelas ilhas remeter para o Conselho Ultramarino todos os papéis 
pertencentes ao falecido desembargador sindicante, Custódio Correia de Matos, e que digam respeito à sua 
residência que tinha sido cometida a esse sindicante, mesmo que estivesse inconclusa, e igualmente o livro 
copiador. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1896. 1754, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre carta do governador de Cabo Verde, Luís António 
da Cunha de Eça, datada de 14 de Maio, dando conta da necessidade que têm os moradores daquelas ilhas 
de dinheiro trocado de qualidade para as permutas dos produtos de terra com os lavradores e pedindo, para 
auxiliar esta falta, que se mandassem para as ilhas quantias de dinheiro em trocos e outras em cobre.  
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1897. 1754, Dezembro, 13, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], [José Miguel] Licete declarando que o navio Nossa 
Senhora da Madre Deus e Santo António do capitão Plácido Rodrigues que vai para as ilhas Cabo Verde está 
desimpedido pelo que pertence àquela Tesouraria. [Na certidão anexa consta levar por capelão, o padre 
António Lopes Saraiva]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1898. 1754, Dezembro, 13, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], [José Miguel] Licete declarando que a corveta Nossa 
Senhora da Mãe dos Homens e Santo António do capitão António Lopes Figueira que vai para as ilhas Cabo 
Verde está desimpedida pelo que pertence àquela Tesouraria. [Na certidão anexa consta levar por capelão, o 
padre João da Cunha Neves]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1899. [post. 1754]  
REQUERIMENTO do contratador da urzela de Cabo Verde, Açores e Madeira, [José Gomes da Silva] ao 
[secretário de estado Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real] acerca da protecção que pedia 
sobre a tomada de posse, assentamento e execução do referido contrato nas ilhas de Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1900. [ant.1755, Janeiro, 5] 
REQUERIMENTO do meirinho do Correição das ilhas de Cabo Verde, António Luís de Escobar, ao rei [D. 
José] solicitando, pelos poucos rendimentos que havia para sustentar dois oficiais numa única jurisdição, 
anexar aquele ofício ao da Fazenda Real com era costume e que foi separada pelo governador [Luís António 
da Cunha de Eça] com a nomeação de José António na serventia de meirinho da Fazenda. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1901. [ant. 1755, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO do comissário geral da cavalaria das ilhas de Cabo Verde, João Delgado Figueira ao rei 
[D. José] solicitando, pelos serviços prestados, o provimento do posto de capitão-mor da vila da Praia. 
Obs.: docs. cosidos e selados; anexo: aviso, informação e outros documentos comprovativos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1902. [ant. 1755, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do [sargento-mor de Cabo Verde], Francisco Assis de Santa Maria, filho de antigo 
governador, João Zuzarte de Santa Maria, ao rei [D. José] solicitando mandar que o meirinho e escrivão 
fizessem junto do tesoureiro do Conselho Ultramarino, o embargo da cobrança dos soldos devidos ao falecido 
pai enquanto a cabeça de casal, representada por sua mãe, não reconhecer sua legitimidade naquela 
partilha. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1903. [ant. 1755, Março, 10] 
REQUERIMENTO do governador das ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça, por seu 
procurador, Filipe Gomes da Cruz, morador a Castelo de Picão, freguesia de Santos, ao rei [D. José] 
solicitando o pagamento da quantia dos seus soldos vencidos pela falta de dinheiro naquela Provedoria da 
Fazenda e como se fez com o seu antecessor, o governador, João Zuzarte de Santa Maria, também com 
alguns artilheiros e outros filhos da folha daquelas ilhas. 
Anexo: procuração, carta, mandados, requerimentos e aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1904. [ant. 1755, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do tesoureiro-mor da sé de [Santiago], Cabo Verde, Lourenço da Fonseca Rego, ao rei [D. 
José] solicitando remeter para conhecimento, a queixa que faz contra o novo desembargador e ouvidor-geral 
daquelas ilhas, João António da Silveira Sampaio, ao sindicante que for nomeado para tirar sua residência. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1905. 1755, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre a carta do governador de Cabo Verde, Luís 
António da Cunha de Eça, datada de 3 de Maio de 1754, em resposta à provisão de 22 de Novembro de 1752 
que o ordenava informar seu parecer, ouvindo o provedor da Fazenda Real, Custódio Correia de Matos, a 
respeito da carta de 15 de Abril do mesmo ano, do capitão-mor da vila da Praia, Francisco Álvares de 
Almada, que informava sobre o miserável estado em que encontrara a fortaleza, da incapacidade da artilharia 
com falta de peças, casas da camara e cadeia quando ali tomou posse naquele cargo. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1906. [ant. 1755, Julho, 17] 
REQUERIMENTO de Manuel de Azevedo Pinto ao rei [D. José] solicitando ordem para que o Conselho 
Ultramarino lhe faça o arrendamento do contrato da urzela das ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira, por 
tempo de seis anos, com as mesmas condições que se tinham dado ao ultimo contratador, [José Gomes da 
Silva] e as mais que parecerem justas àquele Conselho.  
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1907. 1755, Julho, 24, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] em resposta 
à provisão de 14 de Dezembro de 1754 e relativa à carta datada de 3 Maio em que informava seu parecer 
acerca da ruina em que se achava a fortaleza da vila da Praia de Santa Maria a respeito das informações do 
seu capitão-mor, Francisco Álvares de Almada, ordenando-o mandar um engenheiro examinar os trabalhos 
que necessitava a referida fortaleza, e na sua inexistência, nomeasse alguém que pudesse desenhar o 
estado de ruina da fortificação, pondo-a novamente em lanço e dando conta das rendas e consignações que 
lhe tinham sido aplicadas e dos pagamentos que se poderia fazer à referida obra. 
Anexo: provisão (cópia), certidão, termo de vistoria (traslado) e ofícios. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1908. 1755, Julho, 26, ilha de Santo Antão 
OFÍCIO do Bispo de Cabo Verde, frei D. Pedro [Jacinto Valente] para o [secretário de estado Marinha e 
Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, informando da sua passagem da ilha de São Nicolau para a ilha 
de Santo Antão; das dificuldades que se lhe apresentaram na visitação que fez às ilhas do Maio, Fogo e 
Brava pela falta e cedência de embarcações pelos capitães e administrador do contrato da urzela, mormente 
as ordens régias e do contratador José Gomes da Silva, o que resultava no embaraço das correspondências 
ilha a ilha, na execução das suas diligências e ordenação de clérigos para suprimir a falta nas igrejas nas 
ilhas e Guiné destituídas de sacerdotes; comunicando que a miserável situação do Bispado e das ilhas, onde 
vive sem côngrua  pela falta de rendimentos dos direitos de estrangeiros nos portos e outros privilégios, 
devia-se ao negregado  contrato da urzela, que, em sua opinião, impedia que chegassem outras 
embarcações com géneros o que o obrigava e aos insulares comprarem neles e a altos preços, pelo que 
pedia amparo e que se revisse a forma em que se achava estipulado e administrado aquele contrato, 
acusando os seus administradores de viverem à margem da lei da igreja e à inglesa e sobre se lhe determinar 
como governar e suprir as faltas da igreja. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 44 e 45. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1909. 1755, Agosto, 9, Agosto, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre carta do governador de Cabo Verde [Luís António 
da Cunha de Eça?] a respeito dos distúrbios que na ilha de São Nicolau tinha causado o ouvidor-geral 
Francisco Xavier de Araújo contra o desembargador sindicante, Custódio Correia de Matos, bem como a 
desordem com que tinha procedido, passando patentes de postos de ordenações. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 479, fls. 20-20v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1910. 1755, Agosto, 9, Agosto, Lisboa 
CARTA do governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José]  em resposta à 
provisão régia de 14 de Dezembro de 1754, que o ordena examinar com o ouvidor-geral daquelas ilhas, João 
António da Silveira e Sampaio, e remeter para o Conselho Ultramarino, todos os papéis pertencentes ao 
serviço real e diligencias que foram incumbidos ao falecido desembargador sindicante, Custódio Correia de 
Matos ainda que não estivessem concluídas. 
Anexo: carta, provisões (cópia), editais (traslado), portaria (traslado), ofícios (traslado) e ofícios (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 43 e 1. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1911. [ant. 1755, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO do meirinho da Correição, António Luís Escobar, natural do reino e assistente na ilha de 
Santiago, Cabo Verde, nomeado pelo ouvidor João António da Silveira Sampaio, ao rei [D. José] solicitando 
provimento real para o exercício do cargo. 
Anexo: carta de provimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1912. 1755, Novembro, 17, [Ribeira Grande] 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João António da Silveira e Sampaio ao 
rei [D. José] respondendo à ordem régia que lhe determinava, como provedor da Fazenda Real, mandar fazer 
o pagamento dos soldados degredados que chegaram à cidade da [Ribeira Grande] pelos rendimentos 
daquela instituição e que na sua falta, fosse subsidiário o pagamento pelo contrato real da urzela, para cujo 
efeito mandar-se-ia notificar o seu administrador para por verba nas mãos do almoxarife da Fazenda, 
fazendo-se o registo da receita nos livros da Provedoria, dando conhecimento ao [Conselho Ultramarino] das 
despesas feitas pelo contratador geral.  
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1913. 1755, Novembro 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre resolução de outra de 13 de Outubro, e relativa à 
carta datada de 4 de Junho de 1754, do governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça, dando 
conta da fome que, de quatro em quatro anos,  padecia a ilha de [Santiago] por falta de chuvas, apontando os 
períodos mais graves entre os anos de 1740, 1749 e 1750, ficando expostos os seus moradores a grande 
miséria e necessidade, pelo que pedia o envio de duas lanchas grandes para que pudesse mandar buscar 
mantimentos às outras ilhas que não tinham sido afectadas com a mesma esterilidade. 
Anexo: consulta de 10 de Julho de 1755, cartas, carta (cópia) e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 53, 25 e 26. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1914. 1755, Novembro, 20, [Ribeira Grande] 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde, João António da Silveira e Sampaio ao rei [D. 
José] queixando-se a respeito dos abusos e violências cometidos pelo Bispo [frei D. Pedro Jacinto Valente] e 
seu vigário geral, padre José Gomes Furtado, fazendo prisões e obrigando os moradores, particularmente os 
da ilha de São Nicolau, à nulidade do matrimónio sem fundamento jurídico para esse procedimento 
eclesiástico; e dando conta do parecer que deu, a pedido do procurador da Mitra, em relação à venda dos 
bens a ela pertencente e usurpados pelo Bispo de que resultou a sua excomunhão sob pretexto de ter 
condenado o vigário da ilha da Boavista, [padre Inácio de Melo Lima], pelo que pedia que se impedissem tais 
procedimentos absolutos a bem da observância das ordens reais. 
Anexo: certidão e declaratório (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 54 e 51. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1915. 1755, Novembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre resolução de outra de 29 de Setembro e relativa 
ao requerimento do guardião e mais religiosos do convento São Francisco dos missionários da Província de 
Soledade, da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago de Cabo Verde, pedindo auxílio e materiais para 
a reedificação das ruínas do mesmo convento, provocadas pelo temporal de chuva e ventos de 8 de 
Setembro de 1754.  
Obs.: docs. cosidos; anexo: consultas de 9 de Agosto e 9 de Junho de 1755, aviso, certidões, instrumento de 
pública forma (traslado), cartas de atestação, termo de vistoria e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 339 / 389 
 

1916. 1755, Novembro, 29, [Ribeira Grande] 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde, João António da Silveira e Sampaio ao rei [D. 
José] dando conta das desordens que nelas se verificam, causadas a maior parte delas por não se cumprirem 
as leis, e não cumprirem com as suas obrigações, o governador [Luís António da Cunha de Eça] e o Bispo 
[frei D. Pedro Jacinto Valente]; queixando-se a respeito dos abusos e insolências cometidos pelo vigário 
forâneo da [vigaria] cidade da [Ribeira Grande], contra o sargento-mor daquela praça, Francisco Xavier Pinto 
Ribeiro, natural do Reino, prendendo-o por culpa de concubinato, não lhe deferindo requerimento para ser 
solto sob fiança; acerca dos maus procedimentos do Bispo, [frei D. Pedro Jacinto Valente], vendendo e 
remetendo para o Reino os bens do paço do Bispado e espólios pertencentes à Mitra; dando conta  da 
opressão e confusão em que se encontravam os moradores e os frades do convento de São Francisco, tal 
como sucedera com o desembargador sindicante Custódio Correia de Matos que fora excomungado com 
declaratórias insolentes do vigário de São Nicolau, sem ter a quem recorrer, por aquele Bispo ter mudado sua 
residência para a ilha de Santo Antão; e pedindo para que esta assistência voltasse à cidade da [Ribeira 
Grande], que era a cabeça do Bispado, bem como por cobro ao modo como actuavam aqueles eclesiásticos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1917. 1755, Dezembro, 19, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] sobre o requerimento 
que lhe apresentou o coronel António de Barros Bezerra de Oliveira, filho do antigo capitão-mor de Cacheu, 
João Pereira de Carvalho, queixando-se dos excessos e maus procedimentos do capitão-mor da vila da 
Praia, Francisco Álvares de Almada, seus filhos Lourenço Almada e João da Veiga bem como do ouvidor-
geral,  João António  da Silveira e Sampaio que por todos os meios têm intentado contra si e seu pai por 
conta de uma ordem expedida pelo Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 57. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
 

 

1918. 1755, Dezembro, 25, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral, João António da Silveira e Sampaio ao rei [D. José] dando conta 
do estado em que se acham aquelas ilhas causadas a maior parte delas pelo facto do governador Luís 
António da Cunha de Eça, não cumprir com as suas obrigações; das rivalidades existentes entre este 
governador e o capitão-mor da vila da Praia, Francisco Álvares de Almada; da desunião que encontrara entre 
os religiosos do convento de São Francisco com o desembargador sindicante, Custódio Correia de Matos e 
este com o cabido da sé de [Santiago] por se ter tornado partidário do vigário da vila da Praia, padre Pedro 
Gomes, a quem o mesmo cabido tinha expulso da igreja; dando conta da morte daquele desembargador, da 
inventariação que fez de todos os papéis das diligencias que lhe tinham sido cometidas, entregando-lhe o 
testamenteiro, o coronel António de Barros Bezerra [de Oliveira], todas as ordens e papeis constantes da 
relação que remetia, e demonstrando que a maior parte dessas diligências e ordens não tinham sido 
concluídas. 
Obs.: docs. cosidos; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 479, fls. 23-30v, 
consulta de 14 de Julho de 1756; anexo: carta, carta (cópia), publica forma (traslados), ofícios, certidões, 
edital, inventário (traslado), atestação,  
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 58 e 59. 
AHU_CU_024, Cx. 25, D. . 
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1919. 1756, Janeiro 13, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Luís António da de Eça ao rei [D. José] em resposta à provisão de 4 
de Dezembro de 1755, e relativa às informações que deu, pela carta de 3 de Maio de 1754 a respeito do que 
o capitão-mor da vila da Praia [Francisco Álvares de Almada] tinha apresentado acerca da ruina em que se 
achava a fortaleza da mesma vila, ordenando-o, por resolução de 30 de Junho, reedificar e consertar a 
referida obra, fazendo-se a despesa pela aplicação das consignações dos rendimentos das vendas das vacas 
aos navios estrangeiros, restituindo à Provedoria os dinheiros que, segundo informações do antigo 
desembargador sindicante Custódio Correia de Matos, o ex-ouvidor-geral Francisco Xavier de Araújo tinha 
tomado por conta do pagamento dos seus ordenados; e informar seu parecer, ouvindo o provedor da 
Fazenda Real,[João António da Silveira e Sampaio], acerca da quantia que faltaria para o pagamento dos 
referidos trabalhos depois de gasto aquela consignação, mencionando como e onde poderia haver maior 
despesa para a sua realização. [Na mesma carta o governador refere ao aviso que tinha recebido do 
secretario de Estado Ultramarino da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real em relação ao 
dinheiro para as duas lanchas que tinha pedido para remediar a fome, que de 4 em 4 anos, assolava aquelas 
ilhas por falta de chuvas, aos materiais e oficiais de pedreiros, carpinteiros, ferreiros e serralheiros e 
empréstimo que necessitava para os trabalhos das fortificações da vila da Praia, da Fortaleza Real de São 
Filipe na cidade da Ribeira Grande, incluindo a casa do governador, os seis fortes que guarneciam a cidade, 
o presidio e as casas da Alfandega].  
Anexo: provisão (cópia), mandados (traslado) e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1920. 1756, Janeiro, 21, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde ao rei [D. José] remetendo, para deferimento, o requerimento 
do capelão da sé da cidade da [Ribeira Grande], da [ilha de Santiago], padre Manuel Ribeiro do Livramento, 
clérigo presbítero do hábito de São Pedro, e os capítulos nele inclusos, queixando-se das insolências e 
tiranias exercidas pelo ouvidor-geral, João António da Silveira e Sampaio e pedindo se tomasse providência 
pois as suas acções eram também prejudicial à Fazenda Real.  
Anexo: requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1921. 1756, Janeiro, 23, Cabo Verde 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde ao rei [D. José] queixando-se dos maus procedimentos e da 
desatenção que tivera para com ele o ouvidor-geral [João António da Silveira e Sampaio] respeito do 
pagamento dos direitos dos panos trazidos, pelo capitão do barco da urzela, Frutuoso Lopes, da ilha do Fogo 
para o porto da vila Praia; de ser alvo desta mesma desatenção por parte dos religiosos dos hospício da 
Soledade da cidade da [Ribeira Grande] a respeito do setial que ocupavam os ouvidores no dia da 
comemoração do patriarca São Francisco; e pedindo que se fizesse a ambos uma demonstração régia para 
que se observasse o respeito que convinha aos delegados régios e governadores. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 1 A. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1922. 1756, Janeiro, 23, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador das ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça para o [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real] sobre ter recebido a notícia acerca do terramoto de 
Lisboa; agradecendo-lhe sua providencia para debelar as fomes que constantemente têm assolado os 
habitantes daquelas ilhas; dando conta das sementeiras perdidas no ano de 1755 por falta de chuvas e na 
precaução que era necessária ter contra a esterilidade e mortandade que se preconizavam como no ano de 
1749, pelo que solicitava o envio para a ilha de [Santiago], das duas lanchas ou iates que tinha pedido, com a 
brevidade que se impunha, para poder mandar buscar víveres às outras ilhas ou aos Açores;  e informando 
acerca da reedificação das fortalezas daquela ilha que lhe tinha sido incumbido, e fazendo referencia sobre 
os dinheiros tomados pelo ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real [João António da Silveira e Sampaio]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1923. 1756, Janeiro, 23, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador das ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça para o [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real] solicitando informações acerca da pedido, que fora 
entregue ao falecido Monsieur Papillon, de João Delgado Figueira, seu cunhado, para, pelos serviços 
prestados, ser aceite como opositor ao posto de capitão-mor da vila da Praia, em cuja serventia se 
encontrava Francisco Álvares de Almada, e endereçar-lhe o nome do familiar, a quem, em troca, deveria 
remeter seis escravos, mais um que oferecia como compensação pela aposição da patente corrente; acerca 
dos (acessórios) de retrós que enviara, e junto com ela pano de figuras, que foi o primeiro tecido naquela ilha 
de [Santiago], meias, duas raparigas, capoeiras de galinhas pintadas, pavões e plumas; e pedindo concessão 
de licença para mandar buscar escravos a Cacheu  como foi concedida ao seu antecessor João Zuzarte de 
Santa Maria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1924. 1756, Janeiro, 23, Santiago 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João António da Silveira e Sampaio ao 
rei [D. José] acerca da queixa do governador [Luís António da Cunha de Eça], alegando que tomava para si, 
para pagamentos dos seus ordenados, os dízimos arrecadados pela Fazenda Real; esclarecendo sobre as 
arrematações e arrecadações dos dízimos que fizera desde que tomou posse em 1754, nas ilhas de São 
Nicolau, Boavista, Maio, ilha Brava, ilhas de Santo Antão e Fogo; e informando da ausência de embarcações 
estrangeiras nas ilhas sobre as quais não era possível fazer-se vistorias aos habitantes; informando da 
ausência de qualquer embarcação estrangeira nas ilhas, pelo que não havia negócio de panos ou outros 
géneros proibidos e de cumprir todas as obrigações que a ele eram  delegadas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1925. 1756, Janeiro, 24, [Ribeira Grande] 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João António da Silveira e Sampaio ao 
rei [D. José] queixando das insolências que contra si tem procedido o governador [ Luís António da Cunha de 
Eça] ferindo-o na sua honra e dignidade; e acerca das dúvidas que levantou, na correição que fez à ilha de 
Santo Antão, dos salários que ele, escrivão e o meirinho recebiam nessas diligências pagas pelos juízes 
Ordinários e oficiais da câmara pelas fintas que àquela câmara pagava o povo ou pela Fazenda Real da dita 
ilha caso não houvesse rendimento no concelho.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1926. 1756, Janeiro, 24, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] queixando-se 
dos procedimentos do capitão-mor da vila da Praia, Francisco Álvares de Almada a respeito da vigilância e 
venda de panos pelas embarcações inglesas naquele porto para a Guiné; das razões porque não fazia sua 
prisão tendo em conta o sucedido com o seu antecessor, Serafim Teixeira [Sarmento de Sá] e o antigo 
capitão-mor da vila da Praia, João Nunes Castanho; e advertindo, para melhor serviço, rendimento daquela 
Alfandega e da Fazenda Real, e evitar o contrabando, que se facultasse aos moradores de todas as ilhas 
licença para venda de panos comprando também escravos que trazidos pelos ingleses da costa da Guiné. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1927. 1756, Janeiro, 26, Ribeira Grande 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde, João António da Silveira e Sampaio ao rei [D. 
José] queixando-se das insolências e vexações que contra si tem feito o governador [Luís António da Cunha 
de Eça]; dando conta dos seus maus procedimentos em relação à cobrança e arrecadação das condenações 
dos soldados aplicados na reparação das fortalezas; de ter tomado do antigo sargento-mor Francisco Xavier 
Pinto Ribeiro e do almoxarife, os dinheiros dessa arrecadação mandando declarar apenas uma parte no livro 
dos registos pelo que solicitava resolver o que fosse conveniente sobre esta matéria.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1928. 1756, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre carta do governador de Cabo Verde, Luís António 
da Cunha de Eça, solicitando peças de artilharia e o envio para a cidade da [Ribeira Grande], de dois 
artilheiros para servirem de condestáveis, um naquela cidade e outro na vila da Praia para ensinar a profissão 
aos negros. 
Anexo: cartas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 8 e cx. 25, doc. 48 e 49. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1929. 1756, Abril, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre se declarar o tempo em que se deveria regular o 
início do contrato da urzela das ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira que se fez neste Conselho com o 
contratador José Gomes da Silva tendo em conta a resolução de 1 de Dezembro de 1752 referente à consulta 
de 31 de Outubro e relativa aos requerimentos e mais papéis daquele contratador, com base nas informações 
do provedor do Assentamento, Bernardino Luís António de Sá da Costa, o procurador da Fazenda Real com 
parecer do provedor da Fazenda das ilhas de Cabo Verde. 
Anexo: consulta, cartas, cartas (cópia), contrato (escrito sobre impresso) contrato (cópia de capítulos), 
requerimentos e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1930. 1756, Abril, 19, Santiago 
REPRESENTAÇÃO dos religiosos capuchos da Província de Soledade da ilha de Santiago de Cabo Verde ao 
rei [D. José] pedindo auxílio pelo desemparo a que estavam relegados, padecendo  desde o ano de 1754 dos 
rigores do tempo e clima que causaram a ruina do convento de [São Francisco] e remetendo o rol de 
materiais que era necessário para a sua reedificação.  
Anexo: aviso e pública forma (traslados). 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1931. 1756, Abril, 20, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] queixando-se dos 
violentos procedimentos do vigário geral e do cabido da sé de [Santiago], usurpando a jurisdição real, 
excomungando contra todos os direitos, o almoxarife da Fazenda Real e Contos, Francisco Rodrigues da 
Guerra, conspirando e sublevando os moradores da cidade e das ilhas contra si na causa do litígio dos 
dinheiros que tinha cobrado à Fazenda Real por conta dos seus soldos vencidos procedidos da arrecadação 
que fizera o falecido desembargador sindicante, Custódio Correia de Matos, dos dízimos que arrematara da 
ilha de São Nicolau, e pedindo resolução sobre a matéria.            
Obs.: docs. selados; anexo: certidões. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 13, 9 e 10. 
AHU_CU_024, Cx. 26 D. . 
 

 

1932. 1756, Abril, 23, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde Luís António da Cunha de Eça, ao rei [D. José] informando 
que remetia, numa embarcação inglesa fretada, e através do secretário do seu governo, capitão Luís Pedro 
de Araújo, papéis e cartas importantes que se encontravam na posse do testamenteiro do falecido 
desembargador sindicante, Custódio Correia de Matos; comunicando da presença, no Reino, do capitão de 
infantaria, Francisco Xavier Pinto Ribeiro que foi degradado, por sentença eclesiástica e a quem se lhe 
determinou fizesse sindicância por ser falsário, apresentando-se no Conselho como opositor ao posto de 
capitão e sargento-mor da ilha do Fogo; e apontando os motivos porque o falecido sindicante, Custódio 
Correia de Matos, não pôde concluir as diligências que lhe tinham sido incumbidas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 25, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1933. [ant. 1756, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral de Cabo Verde, desembargador Francisco Xavier de Araújo ao rei 
[D. José] solicitando mandar por cota na fiança que tinha dado para receber ajuda de custo para as despesas 
de sua embarcação para aquelas ilhas, desobrigando-o a ele e aos seus fiadores da referida fiança.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1934. 1756, Junho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre nomeação de pessoas para governador de Cabo 
Verde de que é opositor Manuel António de Sousa e Menezes. [O Conselho refere ainda como opositores 
Inácio Gomes de Sousa, Francisco Xavier Pinto Ribeiro e Manuel Germano da Mata. 
Anexo: bilhete, parecer, informação, requerimentos e recibos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 15, 16, 26, 27 e 32. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1935. [ant. 1756, Julho, 12] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Manuel António de Sousa de 
Menezes ao rei [D. José] solicitando o adiantamento dos seus ordenados para prepara sua viagem e para as 
mesadas da sua mulher D. Caetana Josefa de Botelho Pinto Vasconcelos, como se fez com os seus 
antecessores, D. António José da Cunha de Eça e Faria, Luís António da Cunha de Eça e João Zuzarte de 
Santa Maria. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1936. [ant. 1756, Julho, 12] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde Manuel António de Sousa de 
Menezes ao rei [D. José] solicitando provisão, para, na Provedoria daquelas ilhas se fizesse o pagamento da 
ajuda de custo. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1937. [ant. 1756, Agosto, 26] 
REQUERIMENTO do governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] solicitando 
que o pagamento dos seus soldos vencidos e os que viessem a vencer fosse feito pelos rendimentos do 
contrato da urzela, pertencentes à Provedoria, como foi concedido ao Bispo, [frei D. Pedro Jacinto Valente], 
ao seu vigário geral e provisor [José Gomes Furtado] e aos cinquenta soldados brancos degredados para 
aquelas ilhas. 
Anexo: requerimento e provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1938. [ant. 1756, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO dos opositores ao posto de sargento-mor da cidade da [Ribeira Grande] de Santiago ao rei 
[D. José] pedindo a publicação dos editais ou que a nomeação do benemérito fosse conferida ao governador 
das ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1939. 1756, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento de D. Vitória Teresa de 
Miranda, viúva do antigo governador de Cabo Verde, João Zuzarte de Santa Maria solicitando mandado para 
que o tesoureiro do Conselho lhe fizesse o pagamento dos soldos devidos ao seu falecido marido. 
Anexo: ofício, requerimentos, carta e certidões.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc.23, 21 e cx. 25, doc. 41.  
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1940. [ant. 1756, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do coronel António de Barros Bezerra de Oliveira, cavaleiro professo da ordem de Cristo e 
assistente na cidade da [Ribeira Grande], na ilha de Santiago, Cabo Verde, ao rei [D. José] queixando-se dos 
maus procedimentos do ouvidor-geral, João António da Silveira e Sampaio, na administração da Provedoria 
da Fazenda Real, nas suas obrigações e para com o cabido sé daquela ilha usurpando os direitos reais e as 
feitorias das ilhas de  São Nicolau, Brava, e Fogo em conluio com o cónego Inácio Martins Gordo e o cônsul 
holandês João Merchant, na vila da Praia, vivendo escandalosamente com mulheres, desacreditando e 
desonrando os homens brancos,  nobres da cidade, como fizera com o vigário da Praia e o tesoureiro-mor da 
sé, Lourenço da Fonseca Rego, e pedindo que se mandasse tomar conhecimento acerca desses factos e que 
não se intrometesse com ele suplicante por considera-lo suspeito em todas as suas causas. 
Anexo: despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1941. [ant. 1756, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria, António José Ramos, nomeado pelo governador Luís António da 
Cunha de Eça, para uma das companhias do regimento de que é coronel António de brito do Lago, ao rei [D. 
José] solicitando confirmação da carta patente. 
Obs: docs. cosidos e selados; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1942. 1756, Novembro, 4, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], [José Miguel] Licete, declarando que a galera Santo 
António de que é capitão José Gonçalves Ferreira que vai para Cabo Verde e Cacheu está desimpedida pelo 
que pertence àquela Tesouraria. [Na certidão anexa consta levar por capelão, o padre João António]. 
Anexo: certidão. 
 AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1943. 1756, Dezembro, 20, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real] sobre se lhe determinar como proceder em relação ao capitão-mor 
da ilha de São Nicolau, o mulato Manuel Tavares e o sargento-mor Francisco da Guerra, pelos insultos e 
incitação à sublevação e desordens levadas a cabo naquela ilha, com o ouvidor-geral Francisco Xavier de 
Araújo, contra o falecido sindicante [Custódio Correia de Matos]; acerca da consulta do seu pedido para 
provimento a tenente coronel; informando estar no término do seu mandato, sendo necessário mandar-lhe 
sucessor; e que se nomeasse um novo sindicante para tirar sua residência e por cobro aos descaminhos da 
Fazenda Real, pela suspeição que tinha daquele ouvidor da sua capacidade, como provedor, em aumentar a 
sua capacidade. 
mandar  e o ouvidor-geral das ilhas Francisco Xavier de Araújo e dos distúrbios  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1944. [ant. 1756, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO de Custódio Ferreira Goyos, proprietário do navio Santa Margarida e Almas, [de que é 
capitão José Gomes Ribeiro] que vai para Cabo Verde e Cacheu, ao rei [D. José] pedindo mandar fazer o 
carregamento para aqueles portos.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1945. 1757, Janeiro, 3, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre resolução de outra acerca do 
requerimento  do guardião e mais religiosos e missionários do convento de São Francisco da cidade da 
Ribeira Grande da ilha de Santiago Cabo Verde, pedindo auxílio para a reedificação das ruínas daquele 
convento, causadas pelo forte temporal de 8 de Setembro de 1754, e sobre se determinar a quantia 
necessária para a compra dos materiais e factura da obra para tomar resolução sobre esta matéria. 
Anexo: consultas (cópia), cartas, requerimentos e aviso.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 30 e cx. 25, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1946. 1757, Fevereiro, 14, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], [José Miguel] Licete, declarando que a corveta Santa 
Margarida e Almas, de que é capitão José Gomes Ribeiro que vai para Cacheu está desimpedida pelo que 
pertence àquela Tesouraria. [Na certidão anexa consta levar por capelão, o padre Francisco Afonso que vai 
para Cabo Verde]. 
Anexo: informação e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1947. 1757, Fevereiro, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da vila Praia. 
São opositores José Diogo Pereira Serra e João delgado Figueira.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1948. 1757, Abril, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado para as 
ilhas de Cabo Verde, Amaro Luís de Mesquita Pinto, solicitando o pagamento da ajuda de custa na mesma 
quantia dada ao seu antecessor João António da Silveira e Sampaio. 
Anexo:   requerimentos, certidões e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 37, 33 e 34. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1949. [ant. 1757, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do padre procurador geral da Província de Soledade [dos Capuchos] e das missões de 
Cabo Verde e Guiné [frei Domingos de Idanha Falcão] ao rei [D. José] solicitando mandar despachar a 
consulta em poder do secretário [de estado da Marinha e Ultramar] Tomé Joaquim [da Costa Corte Real] para 
o reparo do convento de [São Francisco] da cidade da [Ribeira Grande na ilha de Santiago] de Cabo Verde, 
único em toda a Guiné, e que se encontrava há mais de três anos arruinada devido a uma forte tempestade, 
como também satisfazer aos religiosos daquelas missões as côngruas e viáticos vencidos, e indicando-lhe 
qual a melhor providencia a tomar para a conservação e subsistência daqueles missionários. 
Anexo: certidões e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1950. 1757, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre nomeação de pessoas para provimento do posto 
de capitão e sargento-mor da ilha do Fogo vago, por falecimento do capitão Pedro José de Uzeda Cardos de 
Almeida. São opositores, Manuel Germano da Mata e Luís Pedro de Araújo que consta ter servido nas ilhas 
de Cabo Verde em praça de soldado de cavalo pago, capitão de infantaria sem soldo, secretario do governo, 
capitão de guerra e capitão mandante da cidade da Ribeira Grande por impedimento do sargento-mor 
Francisco de Assis de Santa Maria.  
Anexo: bilhete e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 39 e 40. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1951. [ant. 1757, Maio, 24] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente, Manuel Ferreira de Oliveira, provido no posto de sargento-mor da 
cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, pelo governador Luís António da Cunha de Eça, ao rei [D. José] 
solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: cartas, relação, requerimento, informação, autos de justificação, certidões e carta patente.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1952. 1757, Junho, 26, [Ribeira Grande] 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, João António da Silveira e Sampaio ao rei [D. 
José] dando conta da chegada na cidade da [Ribeira Grande], do novo governador Manuel António de Sousa 
e Menezes, no dia primeiro de Abril e sua tomada de  posse no Domingo de Ramos.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1953. [ant. 1757, Junho, 28] 
REQUERIMENTO do coronel António de Barros Bezerra de Oliveira, cavaleiro professo da ordem de Cristo, 
como síndico dos religiosos da Província de Soledade do convento de São Francisco da cidade da Ribeira 
Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde ao ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, João António da 
Silveira e Sampaio, solicitando mandado para que o convento fosse pago dos dinheiros devidos e 
consignados ao padre Manuel de Lobrigos, natural das ilhas, como mestre da Gramática, e referentes aos 
anos de 1755 e 1756. 
Obs.: doc. selado; anexo: atestação e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 45 e 44. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1954. 1757, Julho, 1, Ribeira Grande 
CARTA (2ª via) do governador das ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] dando 
conta da chegada àquelas ilhas no dia 26 de Março do novo governador, Manuel António de Sousa e 
Menezes, tendo apresentado patente no senado da câmara da cidade da [Ribeira Grande] e carta régia que o 
desobriga do preito e homenagem que tinha jurado; e comunicando não ter chegado o novo ministro [ouvidor-
geral]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1955. 1757, Julho, 22, Lisboa 
CARTA do [provedor do Assentamento do Conselho Ultramarino], Bernardino Luís António de Sá da Costa ao 
rei [D. José] informando da falta de rendimento da Alfandega de Cabo Verde para o pagamento do soldo 
devido ao sargento-mor da ilha [de Santiago], Francisco Assis de Santa Maria fazendo-se-lhe o abono no 
preço do contrato da urzela a cobrança pelo  e do sargento-mor (?) em que pede seu pagamento pelos 
rendimentos do contrato da urzela. Quem é o suplicante? 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1956. [ant. 1757, Julho, 27] 
REQUERIMENTO do coronel António de Barros Bezerra de Oliveira, cavaleiro professo da ordem de Cristo, 
como síndico dos religiosos da Província de Soledade do convento de São Francisco da cidade da [Ribeira 
Grande], ilha de Santiago de Cabo Verde ao ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, João António da 
Silveira e Sampaio, solicitando mandado para o almoxarife, capitão-mor Manuel Fidalgo de Almeida, fazer o 
pagamento das quantias devidas, referentes à consignação régia que era remunerada pela Alfandega, 
respeitantes aos anos de 1755 a 1756. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1957. 1757, Agosto, 3, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. José concedendo licença ao antigo contratador da urzela de Cabo Verde, Açores 
e Madeira para mandar embarcação para as ilhas de Cabo Verde buscar suas fazendas, bens e dinheiros 
que os seus administradores assistiram à Provedoria da Fazenda Real daquelas ilhas para poder pagar aos 
seus credores, e ordenando que o governador [Manuel António de Sousa e Menezes], e mais ministros e 
pessoas encarregadas lhe dessem cumprimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1958. [ant. 1757, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do coronel do regimento da vila da Praia, António Pereira de Oliveira, nomeado pelo 
governador Manuel António de Sousa Menezes ao rei [D. José] confirmação da carta patente. 
Obs.: docs. cosidos e selado; anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1959. [ant. 1757, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor da vila da Praia, Francisco Álvares de Almada da ilha de Santiago 
de Cabo Verde ao rei [D. José] solicitando nomeação de um ministro para tirar sua residência, por o lugar 
estar provido pelo capitão José Diogo Pereira.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1960. 1757, Novembro, 10, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José ordenando o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários para prover 
no posto de capitão-mor da vila da Praia, José Delgado Figueira, pela desistência do tenente do regimento de 
Cascais, José Diogo Pereira da Serra5 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1961. [ant. 1757, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO de Bernardo de Azevedo Coutinho, filho do capitão Bernardo de Azevedo Coutinho, 
soldado do regimento de armada de que é coronel D. João de Lencastre e da companhia do capitão José 
Cochete,  ao rei [D. José]  solicitando, pelos serviços prestados pelo pai, lhe determine, por decreto especial, 
a patente de capitão e sargento-mor da ilha do Fogo ou de sargento-mor da ilha de Santiago, Cabo Verde. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 54. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1962. 1758, Janeiro, 20, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] em 
resposta à ordem régia ordenando-o declarar as obrigações do contrato da [Companhia de Grão Pará] e 
Maranhão, ajudando e apoiando seus administradores, fazendo proibir todo o contrato aos navios nacionais e 
estrangeiros; e advertindo que era necessário nomear, para o efeito, um administrador da dita Companhia ou 
um agente que assistisse na vila da Praia para providenciar o fornecimento das naus e as aplicações dos 
rendimentos do contrato da urzela nas obras das fortificações que doravante passavam à responsabilidade 
dos contratadores. 
Obs.: o anexo contem, além da ordem régia, o inventário das munições e apetrechos de guerra pertencentes 
à Fazenda Real, da Fortaleza de São Filipe, dos Fortes de Santo António, São João Baptista, São Brás e São 
Lourenço, do Presídio da cidade da Ribeira Grande e Presídio da vila da Praia; anexo:  auto (traslado).  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 56 e 59. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1963. 1758, Março, 7, [Ribeira Grande] 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Amaro Luís de Mesquita Pinto ao rei [D. 
José] dando conta da residência que tirou ao antigo ouvidor Francisco Xavier de Araújo do tempo que serviu 
naquelas ilhas, à excepção do cargo de provedor dos Defuntos e Ausentes que não exerceu, por não achar 
iniciada residência alguma ou papéis a ele referentes [incumbidas ao falecido sindicante, Custódio Correia de 
Matos]; e informando acerca dos seus bons procedimentos.  
Anexo: cartas,  informação, provisões (cópia) e requerimentos.  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 58. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1964. 1758, Abril, 9, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] em resposta à 
provisão de régia de 24 de Novembro de 1757 ordenando informar seu parecer a respeito da carta do seu 
antecessor, governador Luís António da Cunha de Eça, datada de 20 de Abril de 1756, sobre os 
procedimentos do vigário geral da cidade da [Ribeira Grande] e a propósito da excomunhão que condenara o 
almoxarife da Fazenda Real daquelas ilhas [Francisco Rodrigues da Guerra] por ter lhe entregado os 
dinheiros que o cabido da sé pretendiam cobrar. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 60 e 61. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1965. 1758, Julho, 3, Santo Antão 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei D. Pedro [Jacinto Valente] ao rei [D. José] em resposta à provisão de 24 
de Novembro de 1757 ordenando informar seu parecer a respeito da carta do governador, Luís António da 
Cunha de Eça, datada de 2 de Julho, queixando-se dos seus procedimentos, expondo vários factos do 
exercício da sua jurisdição, e de o ter mandado excomungar pelo vigário forâneo, Pedro Gomes de Abreu e 
Lima. 
Anexo: provisão, carta (cópia), publica forma (traslado) e ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 62 e 63. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1966. 1758, Agosto, 14, [Ribeira Grande] 
OFÍCIO do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Amaro Luís de Mesquita Pinto ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar],Tomé Joaquim da Costa Corte Real, dando conta das ordens 
que recebeu com cópias das enviadas ao governador Manuel António de Sousa e Menezes; informando que 
remete cópia da residência que tirou ao seu antecessor João António da Silveira e Sampaio; e pedindo para 
sair daquelas ilhas. 
Anexo: aviso e ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 64, 67 e 57. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1967. 1758, Agosto, 14, [Ribeira Grande] 
CARTA do desembargador e ouvidor das ilhas de Cabo Verde, Amaro Luís da Mesquita Pinto ao rei [D. José] 
dando conta do arrobamento e fuga dos presos da cadeia da cidade da [Ribeira Grande] por incúria e 
incompetência do governador Manuel António de Sousa e Menezes. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1968. 1758, Agosto, 15, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] em resposta à 
provisão régia de 24 de Novembro de 1757, ordenando informar seu parecer, a respeito do ofício do capitão-
mor de Cacheu, Manuel Pires Correia, datado de 29 de Maio e dirigido ao   e [Ultramar], [Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real] acerca do que era necessário para que a guarnição daquela praça fosse mais regular e 
rigorosa e sobre as despesas que eram indispensáveis fazer-se com as respectivas dependências, a ilha de 
Bissau, Farim e Ziguinchor. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1969. 1758, Agosto, 18, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] queixando-se 
dos procedimentos despóticos e insolentes do ouvidor-geral Amaro Luís de Mesquita Pinto, a respeito da 
administração da justiça e suas obrigações, intrometendo-se na sua jurisdição; informando acerca da 
sentença, do degredo para a Guiné e sequestro dos bens e escravos que fez ao antigo capitão-mor do Forte 
de Santo António, Francisco de Almeida, natural da ilha de Santiago; do mandado de prisão e cárcere privado 
à sua irmã, a viúva Maria do Rosário de Almeida e sobrinho, João de Almeida Coimbra, negro,  estudante e 
musico na sé da cidade [da Ribeira Grande] na causa da posse do escravo tecelão Francisco contra Damiana 
Lopes; da devassa que mandou tirar o administrador do contrato de Grão Pará [e Maranhão], Manuel Pereira 
Viana, sobre os acontecimentos e soltura do preso da vila da Praia, pelo contrabando dos negócios do 
contrato; e sobre se lhe ordenar o que deve observar nos capítulos do seu regimento referente às acções do 
referido ministro. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: certidões, carta, pública forma (traslados), requerimentos, folha corrida, termo de 
fiança e portaria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 66. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1970. 1758, Novembro,17, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino mandando que escreva ao governador de Cabo Verde a respeito das 
queixas que contra ele faz o ouvidor; e ordenando também  que se escreva ao ouvidor-geral acerca do que 
declara o provedor da Fazenda Real a respeito dos presos que dá conta o governador, advertindo-lhe que se 
abstenha de causar distúrbios e desordens contra as determinações do governador e respectivos ao seu 
governo. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1971. [ant. 1758, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do tesoureiro-mor nomeado para a sé do Bispado de Cabo Verde, padre António Valente, 
na vaga deixada pela morte do padre Lourenço da Fonseca ao rei [D. José] solicitando alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 55.  
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1972. 1759, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do antigo governador de 
Cabo Verde Luís António da Cunha de Eça, solicitando, pelos serviços prestados, a patente de tenente 
coronel de infantaria com as mesmas cláusulas e condições em que fora feita a nomeação do seu 
antecessor, D. António de Eça [e Faria]. 
Anexo: lembrete e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 69 e 68. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1973. [ant. 1759, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, o desembargador Francisco Xavier de 
Araújo, ao rei [D. José] solicitando certidão que conste que cumpriu todas as ordens emitidas pelo Tribunal do 
Conselho Ultramarino, para sua residência corrente do tempo em que serviu naquele cargo, entre os anos de 
1750 a 1754. 
Anexo: carta  
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1974. [ant. 1759, Março, 23] 
REQUERIMENTO do chantre nomeado para a sé da cidade da [Ribeira Grande], ilha de Santiago de Cabo 
Verde, padre Inácio Martins Gordo ao rei [D. José] pedindo alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 71. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1975. [ant. 1759, Maio, 7] 
REQUERIMENTO do clérigo de hábito de São Pedro, António Serqueira Sá Mesquita, como procurador do 
Bispo de Cabo Verde, [frei D. Pedro Jacinto Valente], ao rei [D. José] solicitando mandar o governador 
daquelas ilhas [Manuel António de Sousa e Menezes], ouvindo o administrador do contrato da urzela, [da 
Companhia de Grão Pará e Maranhão], Pedro Cardoso, fazer o pagamento das  côngruas devidas ao referido 
Bispo, e consignadas no rendimento daquela erva, pelos bens sequestrados pela Fazenda Real, pertencentes 
ao antigo contratador José Gomes da Silva, dando seu conhecimento. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1976. 1759, Junho, 22, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes, ao rei [D. José] em resposta à 
provisão de 13 de Março, ordenando informar seu parecer a respeito da carta do ouvidor-geral daquelas ilhas, 
Amaro Luís da Mesquita Pinto, datada de 17 de Agosto de 1758, dando conta do estado em que encontrou os 
castelos e fortes da cidade da Ribeira Grande e vila da Praia e da falta de salvas durante as suas correições, 
em visita àquelas fortalezas. 
Anexo: carta e certidões.      
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1977. 1759, Junho, 26, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes, ao rei [D. José] informando seu 
parecer a respeito da queixa de D. Maria Josefa de Jesus, viúva de José Roquete, filho do capitão tenente 
João Roquete, e antigo tesoureiro do consulado da Casa da Índia e irmão do capitão de mar e guerra, 
Jerónimo Roquete, contra o antigo administrador geral  do contrato da Companhia de Grão Pará e Maranhão 
das ilhas de Cabo Verde, Manuel Pereira Viana, por ter agido em excesso e morto o seu filho João 
Crisóstomo Roquete, que mandara em sua companhia, no ano de 1756, para a cidade da [Ribeira Grande], 
ilha de Santiago, requerendo ordens para que se tirasse exacta informação do caso, e que achando-o 
culpado, o mandasse vir preso para o Reino, procedendo-se ao sequestro dos seus bens até dar conta dos 
do seu filho. 
Anexo: requerimento e inquirição de testemunhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1978. 1759, Julho, 25, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes, ao rei [D. José] informando 
acerca do extracto e inventariação do estado das fortificações e pagamentos das folhas que fora ordenado 
fazer todos os anos; dando conta do estado em que se achavam a fortaleza da vila da Praia e o Forte São 
Veríssimo na [cidade da Ribeira Grande]; sobre a acuidade que tinha acerca do pagamento das folhas , em 
particular, os pertencentes à sé [de santiago], do Bispo, [frei D. Pedro Jacinto Valente],  e mais cónegos por 
falta de arrendatários e rendimentos das Alfandegas e dos dízimos; das razões porque não remetia o extracto 
e inventário da ilha do Fogo; e acerca do andamentos do negócios naquelas ilhas, do contrabando dos panos 
e estabelecimento das lojas da Companhia [de Grão Pará e Maranhão]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1979. 1759, Outubro, 11, vila da Ribeira Brava, ilha de São Nicolau 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda Real da ilha de São Nicolau, Luís Monteiro Godinho por 
ordem do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes atestando existir nos Livros 
daquela feitoria todas as contas das receitas e despesas feitas pelo desembargador sindicante Custódio 
Correia de Matos, menos as que se encontram em poder do administrador geral da Companhia de Grão Pará 
e Maranhão, [Pedro Cardoso]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 80 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
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1980. 1759, Outubro, 19, Ribeira Grande 
CARTAS de ALFORRIAS (traslados) mandadas passar por Domingas Dias, viúva de Manuel Gomes e 
moradora na freguesia de Santa Catarina, [ilha de Santigo] dando liberdade aos escravos, Ana, Ana Catarina, 
Domingas Maria das Neves, Domingas Luzia e Manuel, Filipe, Luzia e Joana. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 81 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1981. 1759, Outubro, 20, Vila da Ribeira Brava, São Nicolau 
CERTIDÃO do escrivão da Fazenda Real da ilha de São Nicolau, Luís Monteiro Godinho, sobre o exame dos 
Livros das Receitas e Despesas daquela feitoria, por mandado do governador das ilhas Manuel António de 
Sousa e Menezes, constando estar a ordem para o provedor e deputados da Companhia de Grão Pará e 
Maranhão tomar contas do capitão 
 Francisco de Almeida Coimbra, que exerceu o cargo de feitor dessa Fazenda entre os anos 1753 e 1757. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 80 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1982. 1759, Outubro, 20, Ribeira Grande 
CERTIDÃO mandada passar pelo governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e  Menezes, aos 
escrivães e tabeliães, Pedro da Graça [Viana] e Estevão Tavares Dornalha, para atestar e declarar a emenda 
feita ao sobrenome de Domingas, de Jorge para Dias, nos autos de habilitação e justificação feitos a pedido 
de Micaela Semedo para provar ser bisneta de Domingas Dias. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 82. 
AHU_CU_024, Cx. 26, D. . 
 

 

1983. [ant. 1760, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do  antigo governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] 
solicitando mandar reformar novamente a consulta sobre seu pedido de provimento a patente de coronel de 
infantaria como se tinha feito com o seu antecessor D. António José de Eça [e Faria]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1984. 1760, Março 31, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] informando que 
remete as informações dos administradores da Companhia de Grão Pará e pedindo mandar-lhe sucessor por 
ter acabado o triénio do seu mandato. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1985. 1760, Março, 31, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador das ilhas de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], informando acerca dos 
negócios das ilhas; do seu procedimento com o princípio de um levantamento na vila da Praia perpetrado por 
umas naus de guerra holandesas que aportaram àquele porto; e comunicando do naufrágio do navio de aviso 
da Companhia de Pernambuco na Guiné e do auxílio que prestou aos seus oficiais mandados para a ilha de 
[Santiago] após seu resgate dos gentios daquela costa levado a cabo pelo governador inglês de Gorée. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1986. 1760, Março, 31, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José], em resposta à 
ordem de 13 de Dezembro de 1757, ordenando-o dar, todos os anos, conta dos trabalhos das fortificações da 
ilha de [Santiago]  e dos pagamentos das folhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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1987. [ant. 1760, Agosto, 4] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral Carlos José de Souto e Matos, nomeado para as ilhas de Cabo Verde ao 
rei [D. José] solicitando que se lhe passassem as mesmas ordens do seu antecessor Amaro Luís de Mesquita 
Pinto. 
Anexo: requerimento, bilhete e provisão (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1988. 1760, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre cartas do governador de Cabo Verde, Manuel 
António de Sousa e Menezes e do Bispo frei D. Pedro Jacinto Valente a respeito do requerimento do 
procurador geral da Província de Soledade e das Missões de Cabo Verde e Guiné, Domingos de Idanha 
Falcão, solicitando o pagamento pelo cofre deste Conselho, das côngruas referentes aos anos de 1755, 1756 
e 1757 e que deixaram de cobrar nas Alfandegas da ilha de Santiago. 
Anexo: relação, requerimento, requerimento (cópia), cartas, cartas (cópia), informação, ofício, certidão e 
publica forma (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 6, 39 e cx. 26, doc. 53, 73, 75, 78 e 79. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. .   
 

 

1989. [ant. 1760, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria da ordenança da vila da Praia de Santa Maria, Bernardo Franco, 
nomeado pelo governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes, na vaga deixada pela 
promoção de Henrique José da Silva a tenente do Forte de Santo António [da cidade da Ribeira Grande], ao 
rei [D. José] solicitando confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1990. [ant. 1760, Outubro, 11] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da vila da Praia, Joaquim Afonso da Fonseca, filho do comissário geral da 
cavalaria, João Luís da Silva, ao rei [D. José], solicitando pelos serviços prestados, o provimento no posto de 
capitão-mor da referida vila. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1991. 1760, Novembro, 26, Lisboa 
DECRETO do rei D. José nomeando o alferes de granadeiros de um dos regimentos da Marinha, Marcelino 
Pereira de Ávila, a governador de Cabo Verde e ordenando o Conselho Ultramarino passar-lhe os despachos 
necessários. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1992. [ant. 1760, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do antigo meirinho da sindicância, João Francisco Porto, na diligência mandada fazer [o 
desembargador sindicante Custódio Correia de Matos] nas ilhas de Cabo Verde, ao rei [D. José] solicitando 
juntar seu requerimento aos mais papéis para se lhe deferir seu pedido de pagamento devido do tempo em 
que serviu naquele cargo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1993. 1761, Fevereiro, 11, Lisboa 
DESPACHO do [Conselho Ultramarino] ordenando o ouvidor-geral de Cabo Verde, [Carlos José de Souto e 
Matos] tirar residência do tempo em que exerceu naquelas ilhas ao governador, Manuel António de Sousa e 
Menezes.   
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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1994. [ant. 1761, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do boticário do Conselho [Ultramarino], José Joaquim Gomes de Sousa ao rei [D. José] 
solicitando passar ordem ao tesoureiro desse Conselho para que receba a botica mandada organizar e 
entregar ao governador nomeado para Cabo Verde, [Marcelino Pereira de Ávila]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1995. 1761, Fevereiro, 13, Ribeira Grande 
RECIBO da entrega de duas cartas de crença ao governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, 
Marcelino Pereira de Ávila: 1) para o seu antecessor, Manuel António de Sousa e Menezes; 2) para os oficiais 
da câmara da cidade da Ribeira Grande. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1996. 1761, Fevereiro, 27, Salvaterra de Magos 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para o 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa Menezes, mandando passar ordens 
necessárias ao seu tesoureiro para que entregasse a Manuel Diogo Parreiras as artilharias de ferro 
inutilizadas da praia da Boavista*, cujos calibres constam da relação assinada pelo oficial maior daquela 
Secretaria de Estado, João Gomes de Araújo, recebendo o mesmo tesoureiro, por cada uma, dez mil réis. 
Anexo: relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1997. 1761, Abril, 14, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Carlos José de Souto e Matos ao rei 
[D. José] dando conta do estado florescente do comércio da ilha de Santiago para os interesses da 
Companhia de Grão e Maranhão pelos avultados lucros que dele resultam, advertindo, no entanto, para o 
perigo do declínio dessa balança comercial caso não se tomassem providencias necessárias, elencando uma 
série de factores que, na sua opinião, poderiam conduzir a esse inconveniente, como a exclusividade de todo 
o comércio dada à Companhia de Grão Pará e Maranhão; a alteração de preços de fazendas e mais géneros 
devido a essa exclusividade; permutas desfavoráveis entre a população e a Companhia; a restrição da 
liberdade comercial dos moradores; a queda do comércio de escravos dado o monopólio comercial da mesma 
Companhia com todas as suas consequências no desenvolvimento comercial, agrícola e da cultura do 
algodão, mas também nas relações de produção; e indicando a abundancia de peixes na ilha da Boavista, em 
especial a baleia, da qual poderia estabelecer-se a actividade da pesca e fabrica de azeites colmatando a 
falta às populações em tempo de esterilidade; informando acerca da extinção das fabricas do anil na capital 
[Santiago] por falta de extracção; da carência da circulação de moedas e patacas sevilhanas, pelo que 
solicitava que se cunhassem novas moedas de cobre, das quais se pagariam também os filhos da folha; e 
pedindo mais liberdade comercial aos povos das ilhas facilitando-lhes os meios da sua conservação e 
aumento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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1998. 1761, Abril, 14, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde, Carlos José de Souto e 
Matos ao rei [D. José] dando conta do estado em que se acha o governo eclesiástico naquelas ilhas com a 
transferência da sede do Bispado da capital [cidade da Ribeira Grande], para a ilha de Santo Antão onde 
reside o Bispo [frei D. Pedro Jacinto Valente]; da conduta e maus procedimentos deste Bispo em nada 
compatíveis com o seu magistério, censurando, excomungando administradores e feitores da Companhia de 
Grão Pará e Maranhão, os ministros seculares sob qualquer pretexto, proibindo, sob pena de excomunhão, a 
pesca em certos sítios da ilha onde reside, castigando os concubinatos com penas pecuniárias exorbitantes, 
mandando judicialmente tomar conta dos fetos das mulheres grávidas, expondo os cúmplices nus em praça 
publica, anulando matrimónios consumados, procedendo a denunciações canónicas; e pedindo, para evitar 
as inconveniências, falta de presbíteros para paroquiarem as igrejas, pela dificuldade que havia na sua 
ordenação com a ausência daquele prelado, que a residência do Bispo fosse novamente restabelecido na 
capital [cidade da Ribeira Grande], visitando este, anualmente, todas as ilhas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

1999. 1761, Abril, 14, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Carlos José de Souto e Matos ao rei 
[D. José] informando do administrador geral da Companhia do Grão Pará e Maranhão [capitão-mor do Forte 
São Veríssimo, Pedro Cardoso] ter assumido o título de provedor comissário da Fazenda sob pretexto de, 
após o estabelecimento daquela Companhia comercial nas ilhas, ter-se abolido todos os ofícios ligados 
àquela instituição, tomando contas dos almoxarifes e feitores do tempo em que serviram naqueles cargos; 
acerca do seu parecer relativo ao decreto de 3 de Dezembro de 1760, que proibia que os oficiais tomassem 
as referidas contas; das duvidas que tinha em executar, na mesma pratica do administrador geral, doravante 
substituindo, na Fazenda Real, os ofícios de recebedor e feitor, com o cargo que nela preenchia como 
provedor e contador ou exonerar as prerrogativas e as mais anexas ao referido emprego que detinha o dito 
administrador geral; e pedindo, devido às várias omissões que se se verificavam nos livros de receita e 
despesa e desordem na fiscalização, que se declarasse o que devia executar respectivamente às suas 
funções de provedor e contador da Fazenda Real. 
Anexo: decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 20 e 11. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2000. 1761, Abril, 14, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Carlos José de Souto e Matos ao rei 
[D. José] informando sobre o estado civil da ilha de Santiago por os seus moradores utilizarem abusivamente 
armas proibidas; da ruína e falta de segurança das cadeias e presídios da cidade da [Ribeira Grande] e vila 
da Praia; sobre a falta de rendimento nestes dois concelhos para o melhoramento das obras e reedificação 
das cadeias, manutenção de uma guarnição e apetrechos, em particular da vila da Praia, por ser o porto mais 
importante de todas as ilhas pelo tráfico de entradas e saídas, de aprovisionamento dos navios estrangeiros e 
porto de passagem de todos os géneros da Companhia [de Grão Pará e Maranhão]; e solicitando 
providencias necessárias nessa matéria para o sucesso da boa administração de justiça que pretendia 
implementar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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2001. 1761, Abril, 14, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Carlos José de Souto e Matos ao rei 
[D. José] dando conta da ruína de algumas praças daquelas ilhas, o que tem impedido ao governador Manuel 
António de Sousa e Menezes proceder com maiores progressos o seu governo militar; sobre o estado da obra 
da muralha e presidio da vila da Praia de Santa Maria que necessitava, para o concurso à sua regularidade, e 
conforme informação do seu capitão-mor João Delgado Figueira, de guarnição, apetrechos  e fortificações por 
ser, de todas as ilhas, o mais importante porto de aprovisionamento de refrescos dos navios estrangeiros e 
por onde embarcavam e desembarcavam os géneros da Companhia [de Grão Pará e Maranhão]; do estado 
da ruína das fortalezas e dos cinco fortes da cidade da Ribeira Grande, além da falta de munições, de peças 
e artilharia votadas ao abandono; e propondo, para a defesa e conservação da Companhia que ora se 
estabeleceu, que a reedificação dessas praças fosse prioritária. 
Anexo: informação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2002. 1761, Abril, 15, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Cabo Verde, Carlos José de Souto e Matos ao rei 
[D. José] dando conta da sua chegada à vila da Praia a 6 de Março e tomada de posse na capital [Ribeira 
Grande]; informando de uma nau holandesa que achou no porto da vila da Praia em escala para as Índias 
Orientais permutando com seus moradores géneros da terra em troca com roupas usadas e mais 
quinquilharias pelo que mandou publicar que se proibisse a toda e qualquer pessoa, sem excepção, 
semelhante comércio com estrangeiros  ou nacionais, vendendo antes os seus géneros a dinheiro por 
intermédio da Companhia [de Grão Pará e Maranhão], que receberiam o seu produto conforme o preço que 
convencionassem com os compradores; e explicando pretender com isso, a conservação do comércio com os 
estrangeiros que aportavam àqueles portos para fazer refresco e ao mesmo tempo evitar que esse tipo de 
comércio fosse lesivo para aquela Companhia que gozava de protecção real.  
Anexo: atestação e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2003. 1761, Abril, 18, Santiago 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde Carlos José de Souto e Matos ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], comunicando da sua chegada à ilha de 
Santiago e informando acerca da capital [Ribeira Grande] e da visita que iria fazer às mais ilhas para a 
conclusão das diligências que lhe foram incumbidas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2004. 1761, Abril, 18, Cabo Verde 
OFÍCIO do ouvidor das ilhas de Cabo Verde, Carlos José de Souto e Matos ao secretário de estado [do Reino 
e Mercês] conde de [Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo] informando e pedindo atenção ao zelo que 
pôs no cumprimento das ordens reais  e das quais dava conta pela Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar e Junta da Administração da Companhia de Grão Pará e Maranhão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2005. 1761, Abril, 18, Santiago  
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Carlos José de Souto e Matos ao rei [D. José] dando conta da sua 
chegada à ilha de Santiago a 6 de Março e da tomada de posse a 9 do mesmo mês; informando, em resposta 
da ordem régia de 3 de Dezembro de 1760, acerca do estado eclesiástico, civil e militar das ilhas; e 
remetendo uma relação exacta do estado do comércio, entradas e saídas e direitos pagos pelos navios na 
Alfandega da ilha de Santiago, desde Janeiro de 1758, data em que se estabeleceu o comércio exclusivo da 
Companhia de Grão Pará e Maranhão, até Dezembro de 1760. 
Anexo: carta e relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 26 e 27.  
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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2006. 1761, Maio, 28, Santiago 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Carlos José de Souto e Matos ao rei [D. José] em resposta à ordem 
régia ordenando-o tirar residência do tempo que serviu naquelas ilhas o governador, Luís António da Cunha 
de Eça. 
Anexo: despacho. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 28 e 12. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2007. 1761, Junho, 2, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] 
pedindo resolução acerca dos três presos que tem no calabouço da cidade da [Ribeira Grande], dois vadios e 
um escravo, pela pouca segurança que aquela apresenta bem como a cadeia da correição. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2008. 1761, Junho, 4, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] 
informando das diligencias que tem feito para prender o ourives, Isidoro Ribeiro; de ter posto em prática e 
executado a ordem régia sobre a liberdade dos escravos; e acerca dos dois criminosos e um escravo que 
intentou matar seu senhor, que entregou ao ouvidor-geral [Carlos José de Souto e Matos] solicitando que se 
emitisse ordem para que ele e seu sucessor e os juízes os sentenciem e castiguem na ilha de Santiago 
servindo de exemplo aos mais que pudessem ocorrer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2009. 1761, Junho, 21, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] acerca 
da resolução encontrada para os dois presos que detinha do calabouço da cidade da [Ribeira Grande], com a 
morte de um deles, o mais temível, chamado Domingos Ramos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 29. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2010. [ant. 1761, Julho, 10] 
REQUERIMENTO do capitão da companhia dos homens brancos reinóis do coronel António de Barros 
Bezerra de Oliveira, José Évora de Macedo, nomeado pelo governador, Manuel António de Sousa e 
Menezes, na vaga deixada por José Anastácio Freire, ao rei [D. José] solicitando confirmação da carta 
patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2011. [ant. 1761, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Marcelino Pereira de Ávila ao rei [D. 
José] pedindo que o boticário do [Conselho Ultramarino, José Joaquim Gomes de Sousa] fizesse o exame e 
vistoria dos medicamentos incluídos na botica que deveria levar para aquelas ilhas. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 32. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2012. [ant. 1761, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. José] 
solicitando mandar que o oficial maior da secretaria do Conselho [Ultramarino] remeta para este Tribunal sua 
residência para poder prosseguir seus requerimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 26, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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2013. [ant. 1761, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria de uma companhia de guarnição da cidade da Ribeira Grande, do 
coronel Joaquim Afonso da Fonseca, Marcelino José Jorge Henriques, nomeado pelo governador de Cabo 
Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2014. [ant. 1761, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do antigo governador das ilhas de Cabo Verde, Luís António da Cunha de Eça ao rei [D. 
José] pedindo certidão que conste que cumpriu todas as ordens do Conselho Ultramarino no decurso dos 
anos em exerceu aquele governo. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2015. [ant. 1761, Outubro, 12] 
REQUERIMENTO de D. Catarina Josefa Botelho Pinto de Vasconcelos, casada com o governador de Cabo 
Verde, Manuel António de Sousa e Menezes, ao rei [D. José] solicitando mandar que o tesoureiro do 
Conselho [Ultramarino], José Miguel Licete, lhe informasse sobre a duvida que teve quanto ao pagamento de 
parte do soldo do seu marido. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2016. [ant. 1761, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do padre Sebastião Pereira Valente nomeado para uma conezia da sé do Bispado de 
Cabo Verde que vagou por desistência do padre Inácio Mendes Rosado ao rei [D. José] pedindo alvará de 
mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2017. [ant. 1761, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO do arcediago padre António Justino das Neves provido para a sé de [Santiago], Cabo 
Verde, ao rei [D. José] solicitando alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2018. [ant. 1761, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO do padre Leandro dos Santos, provido numa das cadeiras da [sé de Santiago], Cabo 
Verde, ao rei [D. José], solicitando alvará de mantimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2019. 1761, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. 
Pedro Jacinto Valente, por seus procuradores, solicitando ordenar que se lhe dêem em todas as ocasiões que 
se julgarem necessárias para promover o bem espiritual das almas do seu Bispado, em particular no distrito 
da Guiné, as embarcações e matalotagens que ao suplicante e seus visitadores forem precisas, conforme 
determinado pelos alvarás, dando-se-lhes também a faculdade para levarem das fazendas da terra para em 
troca poderem conseguir géneros para sua subsistência e despesas das visitas que fizessem, regulando-se a 
quantidade do que podiam levar pela extensão das visitas e sítios por onde as realizassem uma vez que a 
côngrua que recebiam não chegava para esses dispêndios extraordinários e não premeditados. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 39 e cx. 24, doc. 27. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 358 / 389 
 

2020. 1761, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do ouvidor-geral nomeado para 
Cabo Verde, João Vieira de Andrade, solicitando, sob fiança, ajuda de custo e adiantamento dos seus 
ordenados como se fez com o seu antecessor, Carlos José de Souto e Matos. 
Anexo: consulta, certidões, requerimentos, informação e decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 8, 40, 41 e 79. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2021. [ant. 1761, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza Real de São Filipe, da guarnição da cidade da Ribeira 
Grande, João Freire, nomeado pelo governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes na 
vaga deixada pela reforma de Cipriano Álvares de Almada, ao rei [D. José] solicitando confirmação da carta 
patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2022. [ant. 1761, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Manuel Germano da Mata, por seu procurador 
João de Almeida, morador [na cidade de Lisboa] e vizinho da igreja patriarcal, ao rei [D. José] solicitando 
mandar-lhe um sucessor por ter terminado o seu triénio ou ordem para que entregue o governo à câmara 
como fez o seu antecessor, por ter sua casa na cidade de [São Salvador], na Bahia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2023. 1761, Novembro, 12, [Ribeira Grande] 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade da [Ribeira Grande], ilha de Santiago, Cabo Verde ao rei [D. José] 
dando conta da chegada àquela capital do governador Marcelino Pereira de Ávila, nomeado para suceder a 
Manuel António de Sousa e Menezes, a seis de Outubro, tendo sido investido a onze do mesmo mês e 
falecido a três de Novembro, pelo que tomaram posse do governo das ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2024. 1762, Março, 16, vila da Praia 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde João Vieira de Andrade ao rei [D. José] em resposta à 
ordem régia de 3 de Dezembro de 1761, cujo original tinha sido dirigida ao falecido ouvidor, seu antecessor, 
Carlos José de Souto e Matos, com data de 3 de Dezembro de 1760, ordenando-o conservar as condições 
secretas conferidas à Companhia de Grão Pará e Maranhão, permitindo-lhe o comércio exclusivo das ilhas de 
Cabo Verde e anexar a ilha de Santo Antão, bem como dar, anualmente, uma exacta conta do estado do 
comércio eclesiástico, civil e militar das ilhas com uma relação do estado do comércio, entradas e saídas nas 
suas Alfandegas, e direitos pagos em cada uma delas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2025. 1762, Março, 16, vila da Praia 
OFÍCIO do ouvidor-geral de Cabo Verde, João Vieira de Andrade ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre a conta que deu acerca do estado das ilhas durante 
os três meses da sua estadia, pedindo, por esse motivo, que se dessem providências necessárias ou do 
contrário, não sendo seu cargo de utilidade à coroa nem à Companhia [de Grão Pará e Maranhão], mandar 
que fosse dali retirado; e sobre muito mais que poderia ser constatado através dos desembargadores, 
[antigos ouvidores gerais], Inocêncio Álvares da Silva  Freire, Francisco Xavier de Araújo e João António da 
Silveira Sampaio como também pelos [antigos governadores] Luís António da Cunha de Eça, Manuel António 
de Sousa e Menezes e pelo antigo sargento-mor da ilha de [Santiago], Francisco de Assis [de Santa Maria] 
que foram testemunhas oculares. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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2026. 1762, Março, 22, vila da Praia 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Vieira de Andrade ao rei [D. José] sobre a recusa do 
cabido da sé da ilha de [Santiago] e [Casa] da Misericórdia em dar conta, naquela Provedoria, das capelas 
cujas administrações lhes foram confiadas; da Misericórdia alienar para si, as capelas que lhes eram 
vinculadas, para as despesas e encargos com que lhes oneravam seus instituidores; acerca dos vínculos 
deixados vagos, alguns administrados pela Companhia de Grão Pará e Maranhão, que podiam, segundo seu 
parecer, ter mais utilidade cedendo-os a pessoas para os administrarem nas mesmas condições, podendo 
com este acto trazer para a ilha homens brancos das ilhas [Açores e Madeira] também ligados a ofícios de 
pedreiros, carpinteiros, ferreiros e serralheiros com alguns casais de lavradores, provocando, deste modo, o 
aumento de gente, a produção para a Companhia,  o poder de compra, a subida dos dízimos e aumento de 
rendimento da Fazenda Real; acerca da constituição e funcionamento do Juízo da Coroa que na ilha o 
governador nomeia, a conflitualidade existente com os juízes Ordinários sobre quem pede se reprimir seus 
procedimentos parciais nas causas dos juízes eclesiásticos e seculares, expedindo-se também ordens para 
que ministros e governadores, mais os seus adjuntos não pudessem ser pronunciados quando dessem conta 
dos seus excessos, referindo-se ao exemplo do sucedido com o padre provido para a igreja da vila [da Praia], 
Pedro Gomes, na acção de Francisco de Brito contra o chantre José Romão e [Silva]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2027. 1762, Maio, 5, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete declarando não constar nos livros 
daquela secretaria que o contrato de Cabo Verde, referido no alvará de 1 de Abril de 1644,  concedido às 
religiosas inglesas do Reino, estivesse arrendado. 
Anexo: informação (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2028. [ant. 1762, Junho, 18] 
REQUERIMENTO do capitão António Pereira das Neves provido numa das companhia da cidade da Ribeira 
Grande pelo senado da câmara da ilha de Santiago, no governo de Cabo Verde, ao rei [D. José] pedindo 
confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: certidão e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2029. [ant. 1762, Junho, 25] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria, Manuel de Brito de Vasconcelos e Atouguia, provido numa das 
companhias de guarnição da cidade da Ribeira Grande do regimento do coronel António de Barros Bezerra 
de Oliveira pelo senado da câmara da ilha de Santiago, no governo de Cabo Verde, na vaga deixada pelo por 
Luís Brandão Carneiro, ao rei [D. José] solicitando confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente, alvará de folha corrida, carta patente de confirmação (1ª e 2ª vias). 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 51 e 54. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2030. [ant. 1762, Junho, 28] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de infantaria, Gabriel António Cardoso, nomeado para um dos regimentos 
da guarnição da Ribeira Grande do coronel Afonso da Fonseca pelo governador de Cabo Verde, Marcelino 
Pereira de Ávila, na vaga deixada pela reforma de do sargento-mor do regimento, Francisco Rodrigues da 
Guerra, ao rei [D. José] solicitando confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: certidão,  certidão de folha corrida, auto de justificação, certidão de fé de ofício, 
requerimento, termos de assentada e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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2031. [ant. 1762, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do coronel António de Barros Bezerra de Oliveira como testamenteiro do desembargador e 
antigo sindicante das ilhas de Cabo Verde, Custódio Correia de Matos, por seu procurador, ao rei [D. José] 
solicitando mandar fazer o pagamento dos ordenados devidos ao falecido desembargador para deles cumprir 
as disposições testamentárias. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: cartas, procuração, certidões e requerimentos,   
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 64. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2032. [ant. 1762, Agosto, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de uma das companhias do regimento da infantaria da cidade da [Ribeira 
Grande] da ilha de Santiago, Cabo Verde, Marcelino José Jorge Henriques, provido pelo governador, Manuel 
António de Sousa e Menezes ao rei [D. José] solicitando concessão de licença para vir ao Reino tratar de 
seus pertences.  
Anexo: bilhete e certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2033. 1762, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão e 
sargento-mor da ilha do Fogo. São opositores António José de Brito Freire, José Évora de Macedo que 
consta ter servido nas ilhas de Cabo Verde em praça de soldado, tenente e capitão de uma das companhias 
dos homens brancos pagos, da guarnição da cidade da Ribeira Grande e de almotacel na mesma cidade.[É 
nomeado capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Marcelino José Jorge Henriques pela resolução régia de 15 
de Setembro de 1763]. 
Anexo: bilhete, recibo, parecer, requerimentos e  informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 56, 57 e 31. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2034. [ant. 1762, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos da companhia da guarda, Paulo Rodrigues de Sousa, morador na 
cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, provido pelo governador de Cabo Verde, Manuel António de 
Sousa e Menezes na vaga deixada por Jerónimo Martins Freire, ao rei [D. José] solicitando confirmação da 
carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo:  certidão de folha corrida e carta patente.  
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 58. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2035. [ant. 1762, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do Forte de São Lourenço da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, 
João Freire de Andrade, provido pelo governador, Manuel António de Sousa e Menezes, na vaga deixada 
pela reforma do capitão-mor Carlos de Mendonça Barros, ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta 
patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2036. 1762, Setembro, 8, [Ribeira Grande] 
CARTA (2ª via) dos oficiais da câmara da [Ribeira Grande, ilha de Santiago], no governo de Cabo Verde por 
morte do governador Marcelino Pereira de Ávila, ao rei [D. José] dando conta do falecimento do capitão-mor 
da vila da Praia, João Delgado Figueira e de terem provido, interinamente, no posto, o sargento-mor do 
regimento do coronel Joaquim Afonso da Fonseca da guarnição daquela cidade, Gabriel António Cardoso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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2037. [ant. 1762, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO de Luís Mendes Cordeiro ao rei [D. José] solicitando, como fiador, incluir na fiança dada 
por D. Joana Josefa de Mesquita Pinto e suas irmãs D. Rosa Maria de Mesquita Pinto, D. Leonor Antónia de 
Mesquita Pinto e D. Teresa Joaquina de Mesquita Pinto, como herdeiras do desembargador e antigo ouvidor-
geral de Cabo Verde, Amaro Luís de Mesquita Pinto, para cobrar na Tesouraria do Conselho Ultramarino os 
ordenados vencidos do falecido ouvidor, termo em que declaram não quererem  cobrar na Fazenda Real 
daquela ilhas, dinheiro algum dos referidos ordenados.  
Obs.: doc. cosido; anexo: termo (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2038. [ant. 1762, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria de uma das companhias do regimento do coronel António de 
Barros Bezerra de Oliveira, da guarnição da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, José dos Santos, 
provido pelo senado da câmara no governo de Cabo Verde na vaga deixada pela reforma do capitão Luís 
António Salgado, ao rei [D. José] solicitando confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2039. [ant. 1762, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria auxiliar de uma das companhias do terço do termo da cidade de 
[Lisboa] do mestre de campo, Rui Vaz de Sequeira Freire, Bernardo José Trigueiros Pereira, natural da vila 
de Torres Vedras, e morador em João Pedro de Alcântara daquela cidade, ao rei [D. José] solicitando, 
atendendo o posto que ocupa, o governo das ilhas de Cabo Verde. 
Obs.: doc. cosidos; anexo: carta patente (traslado), certidão, e informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 61-A. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2040. [ant. 1763, Junho] 
REQUERIMENTO do antigo governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes ao rei [D. 
José] solicitando que se mandasse fazer a cobrança da importância da mesada dada à sua mulher [D. 
Catarina Josefa Botelho Pinto de Vasconcelos] e que se encontravam na posse do provedor e deputado da 
Companhia de Grão Pará e Maranhão, sob o pretexto das condições do contrato estipulado, desobrigando a 
si e a seu fiador. 
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 65. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2041. 1763, Julho, 15, Lisboa 
CONSULTA  do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-
mor da vila da Praia. São opositores Marcelino José Jorge Henriques que consta ter servido no posto de 
alferes e tenente em Cacheu, no posto de capitão de infantaria do regimento do coronel Joaquim Afonso da 
Fonseca, na cidade de Ribeira [Grande] da ilha de [Santiago], Cabo Verde,  e o capitão de infantaria auxiliar 
de uma das companhias do terço do termo da cidade de [Lisboa] do mestre de campo Rui Vaz de Sequeira 
Freire, Bernardo José Trigueiros Pereira. [É nomeado como capitão-mor da vila da Praia, José Évora de 
Macedo por resolução real de 15 de Setembro de 1763]. 
Anexo: aviso, bilhete, lista e parecer. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 68 e 69. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2042. 1763, Agosto, 30, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José nomeando o tenente coronel de infantaria, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre, 
governador de Cabo Verde e ordenando o Conselho Ultramarino passar-lhe os despachos necessários. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 70. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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2043. 1763, Setembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre carta do juiz [Ordinário] servindo de ouvidor-geral 
de Cabo Verde, José Romão e Silva, datada de 29 de Junho, dando conta do assalto e morte na sua casa, na 
vila da Praia de Santa Maria, do desembargador e ouvidor daquelas ilhas, João Vieira de Andrade, 
perpetrada por uns pretos vadios a 13 de Dezembro de 1762, e sobre a devassa que tirou na qual consta 
como agressor do execrável assassínio o capitão-mor [do Forte de São Lourenço] João Freire de Andrade; e 
sobre carta do antigo governador de Cabo Verde, Manuel António de Sousa e Menezes a respeito das 
informações do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Manuel Germano da Mata em que referia nalguns 
pontos, as suspeitas que existiam também sobre a morte do anterior ouvidor, Carlos José de Souto e Matos, 
conjecturando-se que fora envenenado na casa de aposentaria quando fora em correição para aquela ilha.  
Anexo: cartas, edital em forma de lei, auto de devassa (traslado), informação e despacho.  
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 71, 67, 66, 62, 63 e 45. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2044. 1763, Setembro, 16, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado ordenando 
que o almoxarife dos Armazéns da Companhia [do Grão Pará e Maranhão], José Francisco Xavier, entregue 
ao capitão de mar e guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França, José Rolleen Vandeck, as armas 
que constam da relação feita pelo mesmo capitão da qual tomará recibo. 
Obs.: doc. selado; anexo: relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 72. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2045. [ant. 1763, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO António José de Brito Freire ao rei [D. José] pedindo a entrega dos serviços uma vez que 
não foi deferido, na consulta do Conselho [Ultramarino], seu concurso a capitão e sargento-mor da ilha do 
Fogo. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 73. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2046. [ant. 1763, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre 
ao rei [D. José] solicitando mandar o boticário do Conselho [Ultramarino] [José Joaquim Gomes de Sousa], 
acrescentar os medicamentos da botica em virtude de levar consigo, para aquelas ilhas, uma companhia 
formada por oitenta homens.   
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 74. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2047. [ant. 1763, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do capitão e sargento-mor nomeado para a ilha do Fogo, Marcelino José Jorge Henriques 
ao rei [D. José] pedindo o adiantamento dos seus soldos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 75. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2048. [ant. 1763, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao rei [D. José] 
solicitando provisão para vencer seu ordenado desde o dia do seu embarque para aquelas ilhas. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 76. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2049. [ant. 1763, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do capitão e sargento-mor nomeado para a ilha do Fogo, Marcelino José Jorge Henriques 
ao rei [D. José] solicitando provisão para receber ajuda de custo a partir do dia do seu embarque. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 77. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
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2050. [ant. 1763, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre 
ao rei [D. José] solicitando provisão para receber ajuda de custo a partir do dia do seu embarque. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 78. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2051. 1763, Novembro, 5, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José nomeando por capitão da nova companhia de infantaria para  guarnição de Cabo 
Verde, o tenente Vitorino António Nunes e para alferes, o sargento do número agregado ao regimento de La 
Lippe, Francisco António da Fonseca e ordenando o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 80 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2052. [ant. 1763, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão e sargento-mor nomeado para a ilha do Fogo, Marcelino José Jorge Henriques 
ao rei [D. José] solicitando provimento dos remédios da botica para o curativo dos soldados ou ordenar que o 
governador de Cabo Verde [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] lhe desse, sempre que pedisse, os remédios 
da botica que levava para as ilhas.  
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 81. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2053. [ant. 1763, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Manuel Germano da Mata ao rei [D. José] 
solicitando ordens para que o novo capitão e sargento-mor [Marcelino José Jorge Henriques] que o ia 
suceder, tirar sua residência.  
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 82. 
AHU_CU_024, Cx. 27, D. . 
 

 

2054. 1764, Fevereiro, 1, a bordo da fragata real Nossa Senhora da Penha de França 
PORTARIA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito e Tigre e do ouvidor-geral João 
Gomes Ferreira mandando ao [capitão de mar e guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França, José 
Rolleen Vandeck] ordenar aos quatro navios da Companhia de Grão Pará e Maranhão que vão para as ilhas 
de Cabo Verde, sob sua escolta, aportarem à ilha de Santiago 24 horas depois da referida fragata dar fundo 
naquela ilha; e por outro que lhes proibisse qualquer prática com seus moradores, não admitindo que 
remetessem cartas ou avisos daquela Companhia e nem mandar suas embarcações à terra sem licença para 
o efeito. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2055. 1764, Fevereiro, 6, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira para o comandante e [capitão de 
mar e guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França] José Rolleen Vandeck, confirmando a respeito 
da subsistência dos presos e a forma como deveriam ser tratados os três cónegos e o preso João Coelho 
Monteiro da Fonseca recebidos e guardados a bordo das fragatas reais; solicitando o direito ao desembarque 
do [capitão] e sargento-mor da ilha do Fogo [Marcelino José Jorge Henriques] e ao preto, e antigo tesoureiro 
menor da sé [de Santiago, João Coelho Barros] e pedindo para a ilha, um escaler e uma lancha. 
Anexo: relação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2056. 1762, Fevereiro, 19, a bordo da fragata real Nossa Senhora da Penha de França  
PORTARIA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre, ordenando aos navios que 
aportarem perto da ilha de [Santiago], as fragatas reais e mais embarcações da Companhia de [Grão Pará e 
Maranhão], não enviassem barcos de pequeno porte para a terra sem licença do comandante e capitão de 
mar e guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França, José Rolleen Vandeck, nem admitissem a 
aproximação destas, de outras embarcações da referida ilha, abstendo-se de toda e qualquer comunicação 
antes da execução das ordens reais; e ordenando mais que todas as cartas, escritos ou papéis de pessoas 
que se encontravam a bordo desses navios e endereçadas para os moradores daquelas ilhas, os fizessem 
remeter para a fragata Nossa Senhora da Penha de França para fazer a sua distribuição, sob pena de se 
proceder contra os seus comandantes e capitães. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2057. 1762, Fevereiro, 20, a bordo da fragata real Nossa Senhora da Penha de França  
PORTARIA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito e Tigre e do ouvidor-geral João 
Gomes Ferreira ordenando o [ comandante e capitão de mar e guerra da fragata Nossa Senhora da Penha, 
José Rolleen Vandeck] para preparar uma companhia de infantaria armada e municiada, com seus oficiais e 
soldados e mantimentos para marchar aonde determinarem. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2058. 1764, Fevereiro, 21, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira, para o comandante e [capitão de 
mar e guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França] José Rolleen Vandeck, remetendo presos o 
[juiz Ordinário] José Romão e Silva, o [escrivão da câmara], Francisco Rodrigues da Guerra e [capitão-mor da 
vila da Praia], Gabriel [António] Cardoso, [filho do antigo administrador da Companhia de Grão Pará e 
Maranhão nas ilhas, Pedro Cardoso], ordenando-lhe toda a segurança, proibição de comunicações e práticas 
entre esses presos bem como com a tripulação dos navios. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 5 e 2. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2059. [ca. 1764, Fevereiro, 22] 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira, ao [comandante e capitão de mar e 
guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França], José Rolleen Vandeck, informando a respeito dos 
presos, [cónegos] Nicolau da Fonseca Araújo e Francisco Robalo Valdevesso; e solicitando, em nome do 
governador [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre], que se mandasse o 2º cirurgião da fragata [Nossa Senhora] 
da Estrela e vinte soldados. 
Obs.: data inferida a partir do ofício de 22 de Fevereiro, endereçado ao mesmo comandante pelo governador 
Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2060. 1764, 22 [de Fevereiro], Santiago 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao comandante e [capitão de mar 
e guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França],  José Rolleen Vandeck,  comunicando da sua 
doença e das prisões que cometeu aos réus [da morte do ouvidor-geral João Vieira de Andrade]; informando-
lhe a respeito da sua entrada e da do [capitão de mar e guerra], Bernardo Ramires [Esquivel], no porto da vila 
da Praia e sobre a liberdade das embarcações, sob a sua tutela, de poderem comunicar e de irem à terra.  
Obs.: data inferida do ofício de 23 de Fevereiro, do ouvidor-geral para o comandante José Rollen Vandeck. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2061. 1764, Fevereiro, 23,Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao comandante e [capitão de mar e guerra da 
fragata Nossa Senhora da Penha de França], José Rolleen Vandeck informando sobre o estado de saúde do 
governador [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] que pede um sangrador da referida fragata; acerca do 
recibos da botica e pólvora remetidos para os soldados; solicitando permissão para os parentes dos presos 
enviarem alguns géneros para sua subsistência; e pedindo que o preso, chantre Inácio Martins Gordo, fosse 
tratado da mesma forma que os outros cónegos presos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2062. 1764, Fevereiro, 28, [Ribeira Grande] 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao comandante e [capitão de mar 
e guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França], José Rolleen Vandeck, informando acerca da talha, 
da chegada dos serralheiros e falta do carvão de pedra.    
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2063. 1764, Fevereiro, 28, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral de Cabo Verde. João Gomes Ferreira ao comandante e [capitão de mar e guerra da 
fragata Nossa Senhora da Penha de França], José Rolleen Vandeck, informando remeter preso para  a bordo 
daquele navio, o coronel António de Barros [Bezerra e Oliveira] ao qual deveria guardar em  segurança e 
cautelas de ferro, proibindo-lhe manter qualquer tipo de comunicação e práticas, inclusive com a tripulação 
daquela fragata. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2064. 1764, Março, 1, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao [comandante e capitão de mar e 
guerra da fragata Nossa Senhora da Penha de França], José Rolleen Vandeck, informando remeter preso 
para a bordo daquela fragata, dois pretos vadios, de nome Próspero da Veiga e Manuel Lopes aos quais 
deveria manter sob sua guarda com segurança e cautelas de ferro, proibindo-se-lhes qualquer comunicação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2065. 1764, Março, 2, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado perguntando, em protesto da sua fiel obediência, 
acerca da saúde e bem estar do [secretário de estado do Reino e Mercês, conde de Oeiras, Sebastião José 
de Carvalho e Melo], e do [patriarca de Lisboa e Inquisidor-mor], Paulo de Carvalho e [Mendonça]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2066. 1764, Março, 3, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José]  dando conta de ter 
aportado aquelas ilhas a 19 de Fevereiro, sobre a sua chegada à vila da Praia e à capital das ilhas [Ribeira 
Grande], e informando acerca da execução das diligencias que lhe foram incumbidas, para prender os 
principais implicados [na morte do ouvidor-geral João Vieira de Andrade]; informando sobre o deplorável 
estado das fortificações de todas as fortalezas bem como  das munições e apetrechos de guerra.  
Obs.: juntou-se o ofício dirigido ao secretário de estado da marinha e Ultramar, Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado que dá mais pormenores sobre esta matéria; anexo: ofício e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 14 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2067. 1764, Março, 3, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado] informando sobre sua chegada e tomada de posse na 
ilha de Santiago; e acerca do êxito e boa execução das diligencias que lhe foram atribuídas, com a prestação 
e auxílio do governador [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre], do comandante das duas fragatas [Nossa 
Senhora de Penha da França e Nossa Senhora da Estrela] José Rolleen Vandeck e do capitão da guarnição, 
Veríssimo Ferreira de Matos Souto, na prisão juiz Ordinário, José Romão e Silva, do escrivão da Correição, 
Francisco Rodrigues da Guerra e do coronel António de Barros [Bezerra e Oliveira], os principais envolvidos 
na morte do ouvidor, seu antecessor, [João Vieira de Andrade]; comunicando sobre o envio da carta do preto 
e antigo tesoureiro menor da sé [de Santiago], João Coelho Barros.  
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 15 e 13. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2068. 1764, Março, 4, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao comandante e [capitão de mar e 
guerra] da fragata Nossa Senhora da Penha de França, José Rolleen Vandeck, informando sobre os presos 
que remeteu para a bordo daquela fragata, a saber, o coronel António de Barros Bezerra [e Oliveira], [o juiz 
Ordinário], José Romão e Silva, João Coelho Monteiro da Fonseca, do [escrivão da Correição], Francisco 
Rodrigues da Guerra, do [capitão-mor da vila da Praia], Gabriel António Cardoso, filho de [Pedro Cardoso], os 
cónegos Nicolau da Fonseca Araújo e Francisco Robalo Valdevesso e o chantre Inácio Martins Gordo, e os 
pretos vadios, Paulo Lopes, Manuel Lopes e Próspero da Veiga, os quais deverá manter sob a sua guarda 
com toda a segurança com cautelas de ferro, à excepção dos cónegos, proibindo-se-lhes a comunicação e 
práticas entre si e com a tripulação, mantendo-os vivos para serem sujeitos a castigo exemplar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2069. 1764, Março, 4, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao rei [D. José] dando conta da sua 
chegada e do governador [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] à ilha de Santiago e tomada de posse na 
camara da cidade da [Ribeira Grande]; informando sobre o auxílio dado pelo governador, da sua companhia, 
e do [capitão de mar e guerra] e comandante das fragatas [Nossa Senhora da Penha de França e Nossa 
Senhora da Estrela], José Rolleen Vandeck, no cumprimento das ordens reais e prisão dos principais 
mencionados na morte do ouvidor, seu antecessor, João Vieira de Andrade, a saber, o juiz [Ordinário] e que 
servia de ouvidor, governador e tesoureiro dos Defuntos e Ausentes, José Romão e Silva, o escrivão da 
Correição, dos Defuntos e Ausentes, da Fazenda Real e da Guerra, servindo de escrivão da câmara, 
Francisco Rodrigues da Guerra, homem pardo, acusado por Maria Barbosa, o capitão-mor da vila da Praia, 
Gabriel António Cardoso, cunhado do principal suspeito do assassinato daquele ouvidor, o coronel António de 
Barros [Bezerra e Oliveira], os cónegos Nicolau da Fonseca Araújo e Francisco Robalo Valdevesso, e o 
chantre e vigário geral, Inácio Martins Gordo, com base nas informações dadas pelo letrado e degradado, 
António Bernardino de Sousa Correia; das ordens dadas aos capitães-mores dos portos de Santiago, no 
[interior da ilha], e ilha do Maio para prender os fugitivos Diogo de Almeida, Manuel José e José de Morais; e 
sobre as prisões dos outros implicados, todos vadios, como sendo, Manuel Lopes, homem pardo, e do 
alcaide geral da freguesia de São João, Próspero da Veiga, morador em Leitões. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 17 e 7. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2070. [ant. 1764, Março, 18] 
REQUERIMENTO de Joaquim Manuel de Sousa e Menezes, filho legítimo do antigo governador de Cabo 
Verde, Manuel António de Sousa e Menezes e de D. Caetana Josefa Botelho Pinto de Vasconcelos e neto de 
João baptista de Menezes Teixeira, ao rei [D. José], solicitando, pelos serviços prestados pelo pai, provimento 
para ir servir voluntariamente no Estado da Índia, conferindo para si, o hábito da Ordem de Cristo e referida 
tença de ajuda de custo e foro de fidalgo para seu pai. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2071. 1764, Março, 24, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao [secretario de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando sobre a relação dos presos que 
remeteu para a cidade de Lisboa, nas fragatas Nossa Senhora da Penha de França e Nossa Senhora da 
Estrela; comunicando sobre o deplorável estado das fortificações, apetrechos e artilharias, como também das 
armas de fogo, balas e munições, quartéis como também a falta de soldos para os oficiais e soldados da ilha 
de [Santiago]; e acerca dos quatro franceses da guarnição do navio da mesma nacionalidade que deu à costa 
na ilha de São Vicente que remete; dos vinte soldados brancos que mandou para a guarnição da vila da 
Praia; e pedindo um cirurgião e um serralheiro para as armas; sobre os víveres com que aprovisionou as 
fragatas para os soldados da sua guarnição, madeira e ferro para os grilhões. 
Anexo: relações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 22 e 27. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2072. 1764, Março, 24, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando conta dos 
presos que constavam da ordem real e que foram remetidos para o Reino, nas fragatas Nossa Senhora da 
Penha de França e Nossa Senhora da Estrela; da prisão do cónego Pedro Cabral e seu escravo, Manuel 
Cabral mandada fazer pelo ouvidor-geral [João Gomes Ferreira]; comunicando do cumprimento de todas as 
diligencias que lhe tinham sido atribuídas e do modo como procedeu para o efeito, cercando a ilha de 
[Santiago] e seus portos durante 24 dias, e mandando destacamento de infantaria e uma fragata para as 
outras ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2073. 1764, Março, 26, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao rei [D. José] dando conta da 
prisão e envio para o Reino na fragata [Nossa Senhora da Penha de França], comandada pelo [capitão de 
mar e guerra], José Rolleen Vandick, dos seculares e eclesiásticos, também do coronel António de Barros 
Bezerra de Oliveira, um dos principais mentores da morte do ouvidor, seu antecessor, João Vieira de 
Andrade; do importante papel do governador [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] no cerco da ilha, prisão e 
entrega na fragata Nossa Senhora da Estrela sob o comando do [capitão de mar e guerra], Bernardo Ramires 
Esquivel, de Diogo de Almeida, Manuel José de Oliveira, criado do antigo governador, Manuel António [de 
Sousa e Menezes], do soldado José de Morais, preso pelo capitão-mor da vila da Praia, José Évora [de 
Macedo], e os vadios, Pedro Sanches e Feliciano, escravo do coronel António de Barros [Bezerra de Oliveira], 
Gaspar Vieira, Marcos Lopes; sobre a prisão do antigo capitão-mor da vila da Praia, Gabriel António Cardoso 
e sequestro dos seus bens, do cónego Pedro Cabral e Manuel Cabral e seu escravo Firmiano; acerca da 
devassa que abriu na cidade da [Ribeira Grande] e vila da Praia para descobrir a verdade dos factos e sobre 
os delinquentes envolvidos naquela morte, concorrendo para formar o corpo de delito, a carta da ama do dito 
ouvidor, Maria Barbosa; e acerca dos papéis apreendidos à maior parte dos réus, peças de ouro e prata e 
que eram propriedade do falecido ouvidor, João Vieira de Andrade. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2074. 1764, Março, 26, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde João Gomes Ferreira ao [secretário de estado da marinha 
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado] informando da partida, para o Reino, da fragata real 
[Nossa Senhora da Penha de França] levando os presos envolvidos na morte do ouvidor, seu antecessor, 
[João Vieira de Andrade], de entre eles, o principal cabecilha o coronel António de Barros [Bezerra de 
Oliveira], três vadios e dois cónegos; a respeito dos seus procedimentos para prender os demais implicados, 
brancos pretos e vadios  fugidos pela ilha de [Santiago] e das suspeições que recai uns e outros, como o 
caso de Manuel dos Santos; sobre a devassa que tirou e dos presos que remete na fragata Nossa Senhora 
da Estrela comandada pelo [capitão de mar e guerra], Bernardo Ramires Esquivel.  
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2075. [ant. 1764, Março, 27] 
REQUERIMENTO do cónego Afonso Vicente da Fonseca, nomeado para a sé de Cabo Verde ao rei [D. José] 
solicitando alvará de mantimentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2076. 1764, Abril, 11, Lisboa 
OFÍCIOS dos corregedores [do crime] do Bairro Alto e Bairro do Remulares da cidade de Lisboa, José de 
Figueiredo Carvalho e Domingos António de Araújo ao secretário de estado do Marinha e Ultramar Francisco 
Xavier de Mendonça informando que foram entregues ao carcereiro da cadeia do Limoeiro daquela cidade, 
Francisco Freire da Costa, os presos que vieram de Cabo Verde na fragata Nossa Senhora da Penha de 
França comandada pelo capitão de mar e guerra, José Rolleen Vandeck, a saber, os cónegos Nicolau da 
Fonseca, Francisco Robalo de Valdevesso e Inácio Martins Gordo, Manuel Lopes, Próspero da Veiga, o 
coronel António de Barros Bezerra [de Oliveira], José Romão e Silva, João Coelho Monteiro da Fonseca, 
Francisco Rodrigues da Guerra, Gabriel António Cardoso. 
Anexo: recibos, ofício e certidões 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 28. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2077. 1764, Abril, 11, a bordo da fragata Nossa Senhora da Penha de França 
OFÍCIO do capitão de mar e guerra e comandante da fragata Nossa Senhora da Penha de França, José 
Rolleen Vandick ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
acerca do comboio marítimo que escoltou com as fragatas de guerra Nossa Senhora da Penha da França e 
Nossa Senhora  da Estrela para as diligências a Cabo Verde  levando o governador, Bartolomeu de Sousa e 
Brito Tigre, o ouvidor-geral, João Gomes Ferreira,  tropas e uma companhia de infantaria; sobre a custódia 
dos presos que recebeu a bordo da fragata Nossa Senhora da Penha de França e acerca das condições 
como foram transportados para o Reino em observância às ordens régias; informando sobre as instruções e 
ordens que deixou, antes da sua partida no dia 5 de Março, ao capitão de mar e guerra e comandante da 
fragata Nossa Senhora da Estrela, Bernardo Ramires Esquivel, retido na ilha de Santiago para a receber mais 
presos a pedido ao ouvidor-geral; e comunicando acerca da doença que assolou a tripulação durante a torna-
viagem  e da morte do preto vadio Paulo Lopes, trazido preso a bordo do navio para ser entregue em Lisboa. 
Anexo: instruções e ordens (cópia), certidão, relação e ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 29, 35 e 18. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2078. 1764, Abril, 12, Ribeira Grande 
CARTA do senado da câmara da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo Verde ao rei [D. José] 
regozijando-se com a chegada, a 19 de Fevereiro, das fragatas Nossa Senhora da Penha de França e Nossa 
Senhora da Estrela ao porto da vila Praia, e como agraciaram o governador, [Bartolomeu de Sousa e Brito 
Tigre] e o ouvidor-geral [João Gomes Ferreira]; acerca das prisões dos implicados na morte e assassínio, na 
vila da Praia, do ouvidor-geral, João Vieira de Andrade, levadas a cabo por estes ministros e acerca dos seus 
procedimentos; sobre a ordem, tranquilidade e acalmia verificada na ilha com as prisões do [coronel] António 
de Barros Bezerra de Oliveira, do [juiz Ordinário] João Romão e Silva, e seus sequazes. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 30. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2079. 1764, Abril, 13, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado] sobre a fuga do ajudante da vila da Praia, Diogo de 
Almeida, um dos pronunciados na morte do ouvidor-geral, seu antecessor, [João Vieira de Andrade]; acerca 
dos sequestros, para dividas e custas, dos bens dos culpados remetidos [para o Reino], em particular, do 
coronel António de Barros Bezerra [de Oliveira]; sobre o estado da ilha de [Santiago] após as prisões 
efectuadas; da restituição aos juízes Ordinários da cidade da [Ribeira Grande] e vila da Praia da sua 
jurisdição cível, criminal como também dos Órfãos, na falta de seus juízes, usurpadas pelos seus 
antecessores; acerca da carta do ouvidor-geral, [João Vieira de Andrade] e mais papéis, na sua posse, dando 
conta do estado da religião e dos factos que considerava erros e contrários aos dogmas da fé da religião 
católica que versavam e eram praticadas naquela ilha, a saber: 1) A esteira, acto que reputava de gentílico e 
que consistia em estender esteira a partir do dia do óbito, durante quinze a vinte dias pelos moradores, quer 
eclesiásticos ou seculares, nobres ou plebeus aos seus defuntos seguido de choro, banquetes e de luxúria; 2) 
o reinado, que era realizado em todas as freguesias das ilhas e que consistia nos homens e mulheres 
servirem de reis e rainhas em domingos e dias santos pedindo em cada delas, o reinado, com tambor e gaita 
para organizar banquetes, consumando a sua coroação do reinado por um pároco, no final do ano, com uma 
missa rezada em cada freguesia que representavam ao que se seguia à adoração de um altar em casa do rei 
e da rainha, e manifestações da gula e da luxúria; 3) o foro ou mel, e outros abusos e erros mencionados e 
que era preciso evitar; do livro novo regulamento da disciplina militar que solicitava como auditor dos 
soldados; e informando da regresso do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Manuel Urbano, e pedindo 
que se informasse sobre si, acerca dos seus procedimentos e do governador [Bartolomeu de Sousa e Brito 
Tigre] com os testemunhos daquele sargento-mor, do comandante das fragatas [Nossa Senhora da Penha de 
França e Nossa Senhora da Estrela], José Rolllen Vandeck, Bernardo Ramires Esquivel e o capelão, padre 
Luís António; e sobre a carta do preto, antigo tesoureiro menor da sé da ilha de [Santiago], João Coelho 
Barros que também remetia.  
Anexo: ofício, edital e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 31, 32, 33 e cx. 27, doc. 53. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2080. 1764, Abril, 28, Lisboa 
OFÍCIO do capitão de mar e guerra e comandante da fragata Nossa Senhora da Estrela, Bernardo Ramires 
Esquivel ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando 
acerca da sua estadia no porto [da vila da Praia] auxiliando a comissão formada pelo governador de Cabo 
Verde, [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] e o ouvidor-geral [João Gomes Ferreira] na diligências que lhes 
tinham sido cometidas naquelas ilhas após o regresso para o Reino, a 5 de Março, da fragata [Nossa 
Senhora] da Penha de França; sobre a relação dos presos, dos autos e mais papéis e dos 4 franceses do 
navio da Companhia [Francesa das Índias] Oriental, (sic) [Orientais], naufragados na ilha de São Vicente, que 
trazia a bordo daquela fragata; dos géneros e munições que recebeu da Casa da Administração da 
Companhia do Grão Pará e Maranhão; e de como decorreu sua viagem para Lisboa. 
Anexo: mapa e relações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 34. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2081. [ant. 1764, Maio, 2] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do regimento da guarnição da vila da Praia de Santa Maria, António de 
Araújo Castro, nomeado pelo governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre na vaga deixada 
pelo falecimento do sargento-mor Francisco Robalo [Valdevesso], ao rei [D. José] solicitando confirmação da 
carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2082. [ant. 1764, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de infantaria de um dos regimentos da guarnição da cidade da Ribeira 
Grande, ilha de Santiago, Bartolomeu Rodrigues Soeiro, nomeado pelo governador de Cabo Verde, 
Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre na vaga deixada pela promoção no posto de coronel do mesmo regimento 
de Manuel Gonçalves de Carvalho, ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Obs.: docs. cosidos e selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2083. [ant. 1764, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do coronel de infantaria do regimento da guarnição da cidade da Ribeira Grande, ilha de 
Santiago, Manuel Gonçalves de Carvalho, nomeado pelo governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e 
Brito Tigre, na vaga deixada pela prisão do antigo coronel António de Barros Bezerra de Oliveira, ao rei [D. 
José] pedindo confirmação da carta patente.  
Obs.: docs. cosidos e selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 35-A. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2084. 1764, Junho, 17, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta dos trabalhos da artilharia e reestruturação da guarda 
cidade da [Ribeira Grande], aproveitando os pedreiros mantidos pelo antigo coronel António de Barros 
Bezerra [de Oliveira] para a guarnição da fortaleza de São Brás; informando acerca do estado daquela 
cidade, da ruina das casas, desprovida de gente, médicos, boticário, cirurgião, barbeiro e missionários 
religiosos de Santo António; sobre a chegada à vila da Praia de umas naus de guerra francesas, em escala 
para as Índias, para fazerem aguada e comprarem refrescos; e acerca das cartas e maços que recebeu do 
vice-rei francês que ia naquelas embarcações, [Jean] Law de Lauriston, e que remetia para a Corte, para 
serem entregues ao embaixador de França. 
Obs.: Baron Jean Law de Lauriston, was born on October 5, 1719 in Paris. He was twice Governor 
General of Pondicherry. Jean Law de Lauriston wrote Mémoires sur quelques affaires de l’Empire Mogol 
1756-1761 which can be found in "Libraires de la Société de l'histoire des colonies françaises." In, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Law_de_Lauriston; anexo: cartas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2085. 1764, Junho, 22, Santiago 
OFÍCIO do antigo [meirinho menor da sé de Santiago] José Coelho Barros ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier  de Mendonça Furtado dando conta de um criminoso por nome 
Lourenço José Madeira, morador da vila da Praia, remetido para o [Reino], cuja devassa encontrava-se na 
posse do escrivão do termo daquela vila, Domingos Vaz Martins, e de muitos outros criminosos que ali 
ficaram, fora da devassa, também implicados na morte do ouvidor-geral João Vieira de Andrade; e pedindo  
favorecimento e patrocínio para lhe serem restituídos todos os bens.  
Anexo: carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2086. 1764, Junho, 22, Santiago 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado] informando sobre os sequestros dos bens para as 
dívidas e custas dos [culpados na morte do ouvidor, João Vieira de Andrade] que foram remetidos [para o 
Reino], em particular do coronel António de Barros Bezerra [de Oliveira]; do desaparecimento dos 
pronunciados, o ajudante Diogo de Almeida, do escravo de João Coelho Monteiro da Fonseca chamado 
Miguel Esperto e um vadio Manuel Lopes, do Fundão; sobre o estado da ilha após aqueles acontecimentos; e 
da necessidade que havia de conservar gente, os poucos homens bons que ficaram  na ilha de [Santiago]; 
acerca do pedido que fez ao Bispo [frei D. Pedro Jacinto Valente] para voltar a residir na capital do Bispado e 
das dificuldades que este alegou e que o impediam a esse procedimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2087. 1764, Junho, 22, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde João Gomes Ferreira ao rei [D. José] sobre as dúvidas e 
diferenças que persistem entre os governadores e ouvidores a respeitos dos capítulos 19º e 29º do regimento 
em vigor, dado ao antigo governador daquelas ilhas João [Cardoso] Pissarro, principalmente depois de os 
governadores deixarem de ser capitães gerais, não tendo a qualidade de foro fidalgo da casa real, e os 
postos de alguns serem o de alferes, tenente ou capitão, com excepção do governador Bartolomeu de Sousa 
e Brito Tigre, [tenente coronel], e os ouvidores passarem a ter merce de serem togados, e com posse na 
Relação e Casa do Porto; pelo que pedia a mudança das disposições e forma de actuações nas questões 
jurídicas  e administrativas entre ele e o governador, evitando-se conflitos de parte a parte  
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2088. 1764, Junho, 23, Ribeira Grande 
CARTA do oficiais da câmara da [cidade da Ribeira Grande] da ilha de Santiago ao rei [D. José] dando conta 
da decadência e estado de ruina em que se encontra aquela cidade e ilha, sem administração da justiça e 
cadeia para prender os criminosos, com casas da câmara destruídas, o açougue e as calçadas arruinadas; 
sobre a impossibilidade da camara realizar essas obras pela pobreza em que se acham por não ter de 
rendimentos mais do que duas vacas vendidas por cada navio que aportasse àquela ilha para fazer refrescos, 
não chegando para pagamento dos salários dos oficiais e ter a Companhia [de Grão Pará e Maranhão] 
usurpado os direitos de arrecadação dados pelo desembargador sindicante Custódio Correia de Matos; e 
pedindo que lhes dessem metade do rendimento da venda das vacas pertencentes à Fazenda Real para, 
com o rendimento das duas vacas do senado, para fazer as obras e realizar as festas  reais e pagar os 
oficiais assalariados. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2089. 1764, Julho, 12, Santo Antão 
OFÍCIO do Bispo de Cabo Verde, frei D. Pedro [Jacinto Valente] ao [secretário de estado do Reino e Mercês], 
conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] dando conta das razões porque não residia na ilha de 
Santiago, capital do Bispado, apesar do governador [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] e o ouvidor [João 
Gomes Ferreira] o terem aliciado e estranhado não viver naquela catedral, indicando de entre os principais 
motivos:  não apresentar a catedral espaços cómodos para os diocesanos e celebração dos ofícios divinos,  a 
pobreza dos prelados na onze paróquias daquela ilha, as doenças da terra porque padeciam ali os 
estrangeiros e que vitimaram vários ministros que saíram da ilha de Santo Antão e suas adjacentes, como 
António Francisco Cedrim, Carlos José Varojão, o sindicante Custódio Correia de Matos e o ouvidor 
Francisco Xavier [de Araújo], a corrupção administrativa instalada na ilha e os conflitos constantes com o 
poder eclesiástico como os que sucederam com os ouvidores Carlos José [de Souto] e Matos e João Vieira 
[de Andrade].  
 AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2090. [post. 1764, Agosto, 8] 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] sobre as 
duvidas do ouvidor-geral João Gomes Ferreira, enquanto auditor geral, acerca do inventário militar, avaliação 
e venda dos bens dos soldados defuntos e da entrega das suas munições, armamentos e fardamento.  
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 372 / 389 
 

2091. 1764, Outubro, 15 Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] em cumprimento à 
ordem régia que o ordenava informar seu parecer acerca do requerimento do capitão-mor de Cacheu, Filipe 
José de Souto Matos, queixando-se das insolências e arrogâncias dos administradores da Companhia de 
Grão Para e Maranhão, nomeados para aquela povoação, Pedro Rodrigues Sousa e José da Costa, 
requerendo que lhes entregasse, preso, para ser apresentado à Junta da Administração daquela Companhia, 
na Corte, o antigo administrador, o alferes tenente, Lourenço José Viana. 
Anexo: aviso, ofício, certidões e atestação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2092. [ant. 1764, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO do Bispo Pedro Jacinto Valente ao rei [D. José] solicitando o pagamento das suas 
côngruas devidas desde o tempo do contratador da urzela de [Cabo Verde, Açores e Madeira], José Gomes 
da Silva até o tempo da Companhia de Grão Pará e Maranhão sem que se abstivesse o ajuste de contas com 
aquele contratador. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2093. [post. 1764, Dezembro, 16] 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] sobre os 
documentos acerca de um preso na cadeia da Correição da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago, por 
crime de furtos na igreja de Nossa Senhora da Graça da vila da Praia, por nome Pedro Tavares, natural e 
morador naquela ilha e afilhado do sargento-mor João Freire [de Andrade], e que fora entregue e solto pela 
justiça eclesiástica por mandado do desembargador e ouvidor-geral, José Gomes Ferreira e despacho do 
vigário geral, o cónego Gregório Freire de Andrade. 
Anexo: certidão e carta precatória.  
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2094. 1764, Dezembro, 20, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando conta da 
grande enfermidade que tem assolado os reinóis na ilha de [Santiago]; do zelo que tem posto na cura, no 
Hospital da Misericórdia, dos oficiais e soldados da companhia; do falecimento do seu capitão, Vitorino 
António Nunes; da fome na ilha da Boavista; acerca da informação do Bispo [frei D. Pedro Jacinto Valente], 
sobre a fome na ilha de São Nicolau; sobre os administradores da Companhia [de Grão Pará e Maranhão] na 
ilha de Santo Antão manterem, sob sua posse, os escravos da [Fazenda Real], fazendo-os trabalhar sem lhes 
pagar e dar de comer; dos soldados criminosos que mandava para a guarnição de Cacheu; e sobre o estado 
das companhias e regimentos, das fortificações, artilharias e munições da cidade da Ribeira e vila da Praia, e 
acerca da guarnição dos 36 portos da ilha de [Santiago]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2095. 1764, Dezembro, 21, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] em resposta às 
duas ordens que tinha recebido; 1) datada de 20 de Novembro 1761, sobre se passar declarações 
necessárias para não duplicar a ajuda de custo dada ao ouvidor-geral nomeado para Cabo Verde, José Vieira 
de Andrade, e se lhe descontar nos seus ordenados o adiantamento  que lhe tinha sido dado na Corte; 2) 
datada de 15 de Dezembro de 1761, mandando-o, por inquirição de testemunhas, proceder à nova avaliação 
dos direitos aumentados a pagar na Chancelaria e relativos ao cargo do ouvidor-geral nomeado para as ilhas, 
João Vieira de Andrade.  
Obs.: docs. selados; anexo: provisões (1ª via). 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 51. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
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2096. 1764, Dezembro, 21, [ilha do Fogo] 
CARTA dos oficiais da câmara da ilha do Fogo ao rei [D. José] sobre os bons procedimentos do capitão e 
sargento-mor daquela ilha, Marcelino José Jorge Henriques. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 52. 
AHU_CU_024, Cx. 28, D. . 
 

 

2097. 1765, Janeiro, 30, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] sobre as 
diligências que lhe tinham sido cometidas naquelas ilhas; acerca da tripulação do navio francês [da 
Companhia Francesa das Índias Orientais] que tinha dado costa à ilha deserta de São Vicente, cujas 
informações recebera das pessoas das ilhas de São Nicolau e Santo Antão, e sobre seus respectivos 
despojos e apetrechos. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2098. 1765, Fevereiro, 8, Santiago 
OFÍCIO do [antigo meirinho menor da sé de Santiago] de Cabo Verde, João Coelho de Barros ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta das parcialidades e 
perversidades existentes naquelas ilhas; sobre os bons procedimentos do ouvidor-geral [João Gomes 
Ferreira], e da oposição que lhe faz o governador, [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre], levando-o a refugiar-
se no convento de [São Francisco], desprovido da sua jurisdição; e pedindo para que se tomassem 
providencias necessárias sobre esta matéria. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2099. 1765, Fevereiro, 18, Santiago 
OFÍCIO do [antigo meirinho menor da sé de Santiago] de Cabo Verde, João Coelho de Barros ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, queixando-se dos maus 
procedimentos do governador [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] na causa do sucedido com o tenente e o 
capitão da vila da Praia, requerendo que se lhes entregasse o cavalo do capitão-mor daquela vila, José Évora 
de Macedo; e  informando de como aquele governador tem feito oposição e usurpado todas as jurisdições do 
ouvidor-geral, João Gomes Ferreira. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2100. 1765, Fevereiro, 20, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao [secretário da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a advertência que recebera para manter boa relação 
com o ouvidor-geral, [João Gomes Ferreira];  das queixas que recebia da existência de contrabandistas 
naquelas ilhas; e sobre se lhe declarar a decisão sobre o regulamento que fez para os regimentos de 
ordenança  da ilha de [Santiago] e acerca das penas pecuniárias impostas aos soldados que faltarem à 
guarda as quais estavam aplicadas nas obras das fortificações e conserto das armas, em vigor há quarenta 
anos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 4. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
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2101. 1765, Fevereiro, 20, Ribeira Grande 
OFÍCIO do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao [secretário de estado da marinha 
e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado em resposta às ordens que lhe foram remetidas: 1) sobre 
a admoestação que recebera para conservar boa harmonia com o governador, Bartolomeu de Sousa e Brito 
Tigre, remetendo duvida e questões sobre suas jurisdições para resolução superior; 2) acerca da 
recomendação para findar, na ilha de [Santiago], a execução da sentença do [coronel] António de Barros 
Bezerra de Oliveira e mais companheiros, João Coelho Monteiro da Fonseca, Manuel José de Oliveira, Luís 
Antunes, Manuel Correia, Francisco de Spínola, Feliciano de Barros, Domingos da Veiga e Sebastião Correia, 
postando as suas cabeças nos altos dos postes da vila da Praia, no lugar do delito praticado ao antigo 
ouvidor João Vieira de Andrade. 
Anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2102. 1765, Fevereiro, 20, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José], em 
resposta às ordens régias que lhe foram remetidas: 1) sobre a admoestação que recebera para tratar com 
boa harmonia o ouvidor-geral daquelas ilhas, João Gomes Ferreira, remetendo duvida e questões sobre suas 
jurisdições para resolução superior; 2) dar o auxílio necessário ao referido ouvidor para a execução, na ilha 
de [Santiago], da última sentença proferida na Corte, contra o [coronel António de Barros Bezerra de Oliveira 
e os mais companheiros, João Coelho Monteiro da Fonseca, Manuel José de Oliveira, Luís Antunes, Manuel 
Correia, Francisco de Spínola, Feliciano de Barros, Domingos da Veiga e Sebastião Correia] cujas cabeças 
tinham chegado [a bordo do navio da Companhia de Grão Pará e Maranhão, São Pedro Gonçalves do 
capitão Bernardo Franco].  
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2103. 1765, Fevereiro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao rei [D. José] informando remeter 
cópia do auto da devassa iniciada pelo antigo ouvidor das ilhas de Cabo Verde, João António da Silveira e 
Sampaio e tirada ao coronel António de Barros Bezerra de Oliveira, a 4 de Novembro de 1754, na qual consta 
o depoimento, como testemunha, do antigo meirinho da sindicância cometida ao desembargador Custódio 
Correia de Matos para as ilhas de Cabo Verde, João Francisco Porto, sendo causa da devassa o furto que o 
coronel de um dos regimentos da ordenança da cidade da [Ribeira Grande] e provedor da [Casa] da 
Misericórdia e antigo caixeiro do contrato da urzela da casa da Companhia de Grão Pará e Maranhão, Manuel 
Gonçalves de Carvalho, reinol, nomeado pelo então administrador geral da Companhia, Pedro Cardoso, tinha 
feito, por mandado daquele coronel, na companhia de um seu escravo, dos dinheiros do falecido sindicante 
naquela cidade, a partir da residência do capitão-mor, João Pereira de Carvalho, pai do coronel António de 
Barros Bezerra de Oliveira; acerca da pesquisa que fez sobre mais testemunhas idóneas a depor na devassa 
da comissão que tirou da morte do seu antecessor, o desembargador e [antigo ouvidor], João Vieira de 
Andrade, constantes da relação anexa; e sobre se lhe determinar continuar na dita devassa, remetendo 
também para o [Reino], o coronel Manuel Gonçalves de Carvalho. 
Anexo: auto de devassa (cópia) e relação.   
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2104. [ant. 1765, Abril, 24] 
REQUERIMENTO de D. Leonor Maria de Lima, viúva do antigo capitão de uma das companhias da guarnição 
da cidade da Ribeira Grande, [Ilha de Santiago], Francisco Xavier Pinto Ribeiro ao rei [D. José] solicitando 
mandar que o oficial da secretaria do [Conselho Ultramarino] lhe faça a entrega dos documentos referentes a 
patente de capitão, fé de ofícios e outros papéis necessários para poder habilitar-se aos serviços do seu 
falecido marido. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
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2105. [ant. 1765, Maio, 7] 
REQUERIMENTO do capitão do porto de Santa Cruz [ilha de Santiago], Manuel Lopes Vieira, provido no 
posto pelo governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre, ao rei [D. José] solicitando 
confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2106. 1765, Maio, 15, Santiago 
OFÍCIO do provedor  da Santa Casa da Misericórdia da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santiago de Cabo 
Verde, Manuel Gonçalves de Carvalho ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, dando conta do miserável estado em que se encontra aquela Casa, sem recursos para as 
suas obras pias, achando-se também a igreja e as enfermarias em ruínas, por falta de pagamento das suas 
rendas, foros e juros, da perda da maior parte do seu dinheiro pela falência dos seus devedores e 
principalmente pelos roubos a que foram sujeitos pelo coronel António de Barros [Bezerra de Oliveira] nos 
quatro anos em que serviu de provedor daquela Casa; e pedindo que se mandassem ordens ao ouvidor-geral 
das ilhas, João Gomes Ferreira, para pagar todas as dividas que os oficiais da Santa Casa requeressem, 
fazendo respeitar seus privilégios, e, muito especialmente, que lhe mandasse pagar a quantia devida pelo 
coronel António de Barros [Bezerra de Oliveira], escusando-se do favorecimento da sua viúva, Maria de 
Semedo; e solicitando que se tomassem providencias e se dessem benefícios novos à Santa Casa da 
Misericórdia. 
Anexo: requerimentos, carta, atestação, certidões e escritura (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2107. 1765, Maio, 16, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao rei [D. José] em cumprimento da 
ordem de 24 de Dezembro de 1764, remetendo para o Juízo do Crime da Corte e Casa, na galera da 
Companhia de Grão Pará e Maranhão, São Pedro, do capitão Manuel José dos Santos, dois presos, pretos 
vadios, chamados Domingos Rodrigues e Manuel Lopes, do Fundão, pronunciados na devassa da comissão 
que tirou da morte do ouvidor, seu antecessor, João Vieira de Andrade, autos de perguntas e mais devassas; 
comunicando sobre a continuidade da execução da ordem por ainda faltar os dois pronunciados da dita 
devassa da comissão, a saber, Miguel de alcunha Esperto, escravo do João Coelho [Monteiro] da Fonseca, e 
o ajudante da vila da Praia, Diogo de Almeida e fazer o sequestro dos bens do primeiro administrador da 
Companhia de Grão Pará e Maranhão naquelas ilhas, Pedro Cardoso, também pronunciado e falecido em 
Agosto de 1764. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2108. 1765, Julho, 2, Ribeira Grande 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] em 
resposta a provisão de 12 de Outubro de 1764, para informar seu parecer sobre carta do Bispo [frei D. Pedro 
Jacinto Valente], datada de 4 de Junho do mesmo ano, requerendo, por serem mais saudáveis as ilhas do 
Barlavento, que se estabelecesse a residência do governo secular na ilha de São Nicolau e a do governo 
eclesiástico na ilha de Santo Antão, e que as cadeiras da sé do Bispado que se achavam vagas, fossem 
providos com eclesiásticos do Reino, atribuindo a um e outro magistrado daquelas jurisdições, uma 
embarcação paga à custa da Fazenda Real, sob condições estabelecidas, de modo a evitar o prejuízo do 
comércio da Companhia de Grão Pará e Maranhão.  
Obs.: à carta juntou-se também o ofício de 4 de Julho, do governador e dirigido ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, com informações relativas ao seu parecer do 
requerimento do Bispo, frei D. Pedro Jacinto Valente; anexo: provisão (2ª via), ofício e carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 12, 17 e cx. 28, doc. 36. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
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2109. [ant. 1765, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza de São Veríssimo, [cidade da Ribeira Grande, ilha de 
Santiago], Francisco da Silva Araújo, provido pelo governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito 
Tigre na vaga deixada por falecimento do capitão-mor Pedro Cardoso, ao rei [D. José], pedindo confirmação 
da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2110. 1765, Julho, 4, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando conta das 
queixas e maus procedimentos do capitão e sargento-mor da ilha do Fogo, Marcelino José Jorge Henriques, 
com base nas informações dos administradores da Companhia de Grão Pará e Maranhão, fazendo negócios 
proibidos com os estrangeiros; das queixas dos moradores da ilha de [Santiago], em particular dos moradores 
da vila da Praia, e relativas ao comércio com os estrangeiros que escalam o seu porto para fazer aguadas e 
comprarem refrescos, por o capitão-mor daquela vila, José Évora de Macedo, tomar a seu cargo todas as 
vendas desse negócio, pelo que pedia que ele fosse advertido sobre a matéria; sobre se lhe sugerir se devia 
consentir no provimento e passar patente aos degredados, naquela ilha, nos empregos civis e militares, como 
lhe requeria o ouvidor-geral, [João Gomes Ferreira], para os degredados que tinha elegido, a saber, como 
oficiais militares, o Dr. António de Sousa Fragoso e Manuel António da Silva, no emprego de escrivão da 
Correição, a Apolinário José Moreira, e para meirinho, Luís António Vizanto; informando do regresso, para a 
Corte, na embarcação de invocação São Tomé, do ex-sargento-mor da ilha de [Santiago], António de Araújo 
Castro, remetido pelo Bispo [frei D. Pedro Jacinto Valente] por desacatos e desobediência; e sobre a 
epidemia que tem assolado aquelas ilhas, da grande mortandade e do falecimento do coronel Joaquim 
Afonso [da Fonseca] e do sargento-mor Bartolomeu Rodrigues Soeiro.  
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2111. [ant. 1765, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do ajudante da praça da vila da Praia, Luís da Silva Cardoso, provido no posto pelo 
governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre, na vaga deixada pela ausência e fuga do 
ajudante Diogo de Almeida, ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: carta patente e alvará de folha corrida. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2112. 1765, Julho, 16, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao rei [D. José] dando conta da 
recondução do provedor da Santa Casa da Misericórdia da cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago, 
coronel Manuel Gonçalves de Carvalho, que vinha servindo naquele cargo, com a parcialidade da maior parte 
dos eleitores, em particular do seu cunhado, o coronel João Freire de Andrade, da Caiada, que concorria, ele 
próprio na inelegibilidade de eleitor, por ter sido por dois anos provedor daquela Casa, o que ia em contra-
senso com o estabelecido no compromisso da [Santa Casa] da Misericórdia de Lisboa pelo qual regia a Santa 
Casa de Santiago; queixando-se dos seus maus procedimentos em relação aos assuntos da Misericórdia; de 
serem os principais causadores dos conflitos existentes entre si e o governador, [Bartolomeu de Sousa e Brito 
Tigre], em particular, do coronel provedor, sobre quem tinha informado pela sua participação no furto feito nas 
casas de morada do desembargador sindicante Custódio Correia de Matos, com um escravo, a mando do 
coronel [António] de Barros [Bezerra de Oliveira], e que vinha pronunciado na devassa tirada pelo seu 
predecessor, João António da Silveira e Sampaio  em 1754. [Existe uma carta de 3 de Janeiro 1766 que 
reproduz na integra, como 2ª via, esta carta, acrescentando mais, os enredos e conflitos promovidos pelo 
coronel Manuel Gonçalves de Carvalho, para sua manutenção no cargo de provedor da Santa Casa da 
Misericórdia, apontando as razões que o levou a pedir demissão, e acerca da escolha e recusa do seu 
cunhado João Freire de Andrade e do capitão Ciprião Álvares de Almada para reeleição a provedor daquela 
Casa]. 
Obs.: docs. cosidos; anexo: autos (traslado) e carta de 3 de Janeiro de 1766.    
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 14 e cx. 30, doc. 1. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
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2113. [ant. 1765, Julho, 17] 
REQUERIMENTO do coronel de infantaria de um dos regimentos da guarnição da cidade da Ribeira Grande, 
ilha de Santiago, João Freire de Andrade, provido no posto pelo governador de Cabo Verde, Bartolomeu de 
Sousa e Brito Tigre, na vaga deixada pelo falecimento do coronel Joaquim Afonso da Fonseca, ao rei [D. 
José], solicitando confirmação da carta patente.  
Obs.: docs. cosidos e selado; anexo: carta patente e alvará de folha corrida. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2114. [ant. 1765, Julho, 20] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da ilha de Santiago, Cabo Verde, Manuel Fidalgo [de Almeida], ao rei [D. 
José] solicitando, pelos seus serviços, os mesmos soldos que venciam os sargentos-mores do Estado do 
Brasil e por ter pagado na secretaria do Conselho [Ultramarino], o mesmo emolumento pela sua patente. 
Anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 16 e 8. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2115. 1765, Julho, 30, Lisboa 
CARTA  do antigo contratador da urzela de [Cabo Verde, Açores e Madeira], José Gomes da Silva, ao rei [D. 
José] solicitando o indeferimento sobre o requerimento do Bispo de Cabo Verde, frei D. Pedro Jacinto 
Valente, no qual requeria que ele lhe fizesse o pagamento das côngruas devidas, porquanto, durante o tempo 
em que vigorou aquele contrato nas ilhas nunca o provedor da Fazenda Real lhe pedira dinheiro algum para 
satisfazer tal pagamento, pelo que considerava que não havia acção para a pretensão do Bispo, querer, por 
esta suposta dívida, os seus bens, como se julgou pelo acórdão da Relação de [Lisboa]. 
Anexo: autos, despacho, requerimento (cópia) e contas correntes (cópias).  
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 39.  
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2116. [ant. 1765, Agosto, 13] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria de uma das companhias do regimento do coronel Manuel 
Gonçalves de Carvalho, Inocêncio José Cardoso, nomeado pelo governador de Cabo  Verde, Bartolomeu de 
Sousa e Brito Tigre, na vaga deixada pela promoção de Francisco da Silva Araújo a capitão-mor do Forte São 
Veríssimo, ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 28, doc. 46. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2117. [ant. 1765, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza de Santo António, da guarnição da cidade da Ribeira Grande, 
ilha de Santiago, Luís António Salgado, provido no posto pelo governador de Cabo Verde, Bartolomeu de 
Sousa e Brito Tigre, na vaga deixada pela ausência de Lourenço José Madeira, ao rei [D. José] solicitando 
confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2118. 1765, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José sobre requerimento do capitão e sargento-mor da ilha do 
Fogo, Marcelino José Jorge Henriques, solicitando concessão de licença para poder casar na ilha de 
[Santiago], Cabo Verde. 
Anexo: bilhete e requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 19 e 18. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
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2119. 1765, Setembro, 20, Lisboa 
CARTA PATENTE do rei D. José nomeando o capitão de infantaria com exercício de engenheiro, António 
Carlos Andreas, preso na cadeia do Limoeiro da cidade de Lisboa, para servir naquele posto e com o mesmo 
soldo em Cabo Verde e ordenando o governador daquelas ilhas, [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] legitimá-
lo como tal, bem como os oficiais e soldados que a ele ficavam subordinados.  
Obs.: doc. selado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2120. [ant. 1765, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de infantaria com o exercício de engenheiro das ilhas de Cabo Verde, 
Manuel Germano da Mata, ao rei D. José, solicitando, por dúvidas dos oficiais da secretaria do Conselho 
[Ultramarino], de Joaquim Miguel Lopes de Lavre, mandar declarar na sua patente, o seu soldo mensal, e 
indicando, uma vez terminada a diligencia que lhe foi incumbida para a construção da fortaleza de Bissau, 
retornasse ao Reino com seus bens e escravos. 
Obs.: doc. selado; anexo: decreto, decreto (cópia) e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 22, 23 e 21. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2121. [ant. 1765, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do Bispo de Cabo Verde, frei D. Pedro Jacinto Valente, ao rei [D. José], pedindo, tendo em 
conta a má conservação das igrejas, a pobreza das ilhas e falta de rendimentos do seu Bispado, mandar para 
cada uma dessas igrejas das diferentes freguesias daquele Bispado, três vestimentas de cores branca, 
encarnada e roxa e mais ornatos necessários. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2122. [ant. 1765, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da praça da cidade da Ribeira Grande, Manuel Fidalgo de Almeida, 
natural da ilha da ilha de Santiago e filho legítimo do antigo coronel, Cândido de Almeida Spínola e de D. 
Angélica Rodrigues da Fonseca, pessoas principais daquela ilha, ao rei [D. José] solicitando, por o 
governador de Cabo Verde [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre] o ter reformado daquele posto sem ordem 
régia, mandar cassar a confirmação do novo provido, declarar sem efeito sua reforma, e ordenar ao referido 
governador que se abstivesse de semelhantes procedimentos. 
Anexo: instrumento de justificação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2123. 1765, Dezembro, 12, Vila da Praia 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei  
[D. José] em resposta à ordem régia que o mandava auxiliar o sargento-mor de infantaria com exercício de 
engenheiro, Manuel Germano da Mata, na diligencia que lhe foi dado para ir à ilha Brava examinar as minas 
de salitre. 
Anexo: carta e termos de protesto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 27 e 28. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2124. 1765, Dezembro, 30, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao [secretario de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter cumprido e executado todas as ordens 
sob a obrigação do seu cargo. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 32 e 34. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
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2125. 1765, Dezembro, 30, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Tigre, ao rei [D. José], informando do ouvidor-
geral [João Gomes Ferreira] ter enviado para Bissau, os presos, criminosos da ilha do Fogo, participantes nos 
levantamentos que ali tiveram lugar no tempo dos capitães e sargentos-mores, Aleixo Pinheiro e Caetano de 
Melo e Albuquerque, mandados remeter, por ordem de 21 de Agosto, ao capitão e sargento-mor daquela ilha, 
Marcelino José Jorge Henriques, dos quais  integravam também os ferreiros Atanásio de Spínola e Aleixo 
Gomes; e sobre a carta que remete do referido capitão e sargento-mor, e relativa ao cumprimento e execução 
da referida ordem. 
Anexo: ofício e alvará de folha corrida. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 33. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2126. 1765, Dezembro, 31, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] em resposta à 
ordem de 21 de Agosto que mandava por prontos criminosos de todas as ilhas, mantimentos e munições para 
embarcar, à chegada da fragata de guerra [Nossa Senhora de Penha de França], comandada pelo [capitão 
de mar e guerra] Luís [Caetano] de Castro [e Vasconcelos], e mais navios  da Companhia de Grão Pará e 
Maranhão, Nossa Senhora do Cabo, São Sebastião, São Tomé e Nossa Senhora das Necessidades, [com o 
director da expedição] o padre frei Manuel Vinhais Sarmento, para serem entregues ao sargento-mor de 
infantaria com exercício de engenheiro, Manuel Germano da Mata, para a construção da fortaleza de Bissau; 
informando ter recebido também recomendação do provedor e deputados da Companhia de Grão Pará e 
Maranhão para auxiliar seus administradores; de lhes ter ordenado não arrecadassem os dízimos referentes 
ao ano de 1766; da devassa militar que mandou tirar ao coronel Manuel Semedo de Andrade; e que ficavam 
na cadeia da vila da Praia, alistados para irem a Bissau, dois presos, criminosos de moedas falsas, o antigo 
capitão Pedro de Brito e Izidoro Ribeiro. [Constam do anexo desta carta uma relação geral da gente criminosa 
das ilhas do Fogo, Brava, Santiago e ilhas do Barlavento, soldados e oficiais das companhias militares, 
oficiais de pedreiros e ferreiros e degredados presos e alistados para a expedição de Bissau, bem como 
mantimentos e outros apetrechos; a devassa militar que mandou tirar ao sargento-mor Manuel Semedo de 
Andrade que se ofereceu, sem confessar suas culpas, para aquela povoação]. 
Anexo: autos de devassa, relações e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 29, doc. 35, 36, 37 e 31. 
AHU_CU_024, Cx. 29, D. . 
 

 

2127. 1766, Janeiro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira ao rei [D. José] em cumprimento da 
ordem régia de 21 de Agosto de 1765 que o ordenava, em colaboração com o governador [Bartolomeu de 
Sousa e Brito Tigre] e com os administradores da Companhia de [Grão Pará e Maranhão], executar e concluir 
todas as diligencias para a construção da fortaleza de Bissau, sob a assistência do director da expedição, frei 
Manuel de Vinhais Sarmento; acerca da preparação dos géneros, viveres, moios de milho, obrigados a 
fornecer pela população a preços convencionados pela Companhia [de Grão Pará e Maranhão], materiais e 
apetrechos, e prisão dos criminosos de todas as ilhas, pedreiros e carpinteiros e mais gente alistada para 
serem embarcados na fragata de guerra [Nossa Senhora de Penha de França], do comandante, [capitão de 
mar e guerra] Luís [Caetano] de Castro [e Vasconcelos], e entregues ao sargento-mor de [infantaria] [com 
exercício de engenheiro], Manuel Germano da Mata, remetendo a respectiva lista; dos conflitos resultantes 
dessa diligencia com o governador pela intromissão na sua jurisdição; informando sobre o capitão e sargento-
mor da ilha do Fogo, Marcelino José Jorge Henriques ter dado pontualmente execução à ordem régia, sendo 
o juiz Ordinário a remeter para a ilha de Santiago todos os criminosos sobreviventes dos levantamentos 
verificados naquela ilha contra os antigos capitães e sargentos-mores, Caetano de Melo e [Albuquerque] e 
Aleixo Pinheiro, e dos levantamentos ocorridos entre 1748 e 1749, com excepção de Eusébio Tavares, de 
quem fez prisão na ilha de [Santiago], e com ele, o criminoso de moedas falsas, Izidoro Ribeiro, para serem 
também remetidos para trabalharem na construção da fortaleza de Bissau. 
Anexo: relações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 4 e cx. 29, doc. 29 e 30. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
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2128. 1766, Fevereiro, 2, Santiago 
CARTA do governador Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] acerca dos procedimentos do 
ouvidor [João Gomes Ferreira] contra o provedor da Santa Casa da Misericórdia, coronel Manuel Gonçalves 
de Carvalho a respeito os moios de milho em depósito, procedentes do sequestro dos bens dos réus 
justiçados, coronel António de Barros [Bezerra de Oliveira] e João Coelho [Monteiro da Fonseca] para a 
expedição de Bissau; e sobre a devassa militar que mandou tirar acerca desses sequestros e inventários dos 
bens em depósitos daqueles delinquentes. 
Anexo: autos (traslados). 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 5. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2129. 1766, Fevereiro, 2, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando conta da 
chegada, a 20 de Novembro de 1765, ao porto da vila da Praia da escuna Nossa Senhora do Rosário, da 
Companhia da Grão Pará e Maranhão, trazendo a bordo, degredado para a ilha de [Santiago], o antigo 
governador da Paraíba, Francisco Xavier de Miranda Henriques e do seu falecimento a 15 de Janeiro. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 6. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2130. 1766, Fevereiro, 2, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando conta, com 
base nas informações do capitão do bergantim São Tomé, da boa aceitação que tiveram em Bissau, de se 
terem iniciado os trabalhos da construção da fortaleza e dos muitos soldados da guarnição dos navios e 
nacionais que ficaram doentes, não afectando, todavia, os referidos trabalhos, pela muita gente que ali se 
mandou.  
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 7. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2131. 1766, Fevereiro, 2, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando conta do fim 
das diligências [da expedição de Bissau]; sobre a chegada, no porto da vila da Praia, da corveta São 
Francisco Xavier do capitão Manuel da Silva em escala para Bissau levando o capitão de infantaria com 
exercício de engenheiro, António Carlos Andreas; da informação que recebera do capitão-mor da vila da 
Praia, José Évora de Macedo, sobre o ouvidor [João Gomes Ferreira] ter soltado os dois presos, criminosos 
da moeda falsa, o [antigo] capitão Pedro de Brito e Izidoro Ribeiro, de alcunha o Doy, pagando custas; de 
passar a residir na Fortaleza Real de [São Filipe] devido às chuvas torrenciais dos meses de Agosto, 
Setembro e Outubro; de terem destruído hortas; de no mês de Setembro ter naufragado, no porto da vila da 
Praia, por conta dessa chuvas, uma nau francesa, salvando-se alguma tripulação e panos e ter dado também 
à costa do mesmo porto uma lancha da Companhia de Grão Pará e Maranhão que vinha da ilha do Fogo 
carregada de urzela ; e acerca do pagamento da folha militar. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 8. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2132. 1766, Fevereiro, 24, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] sobre a 
reorganização e regulamento militares que empreendeu, pondo guarnição em todas as fortalezas da ilha de 
[Santiago], estruturando as três companhias da cavalaria, guarnecendo os trinta e quatro portos dessa ilha 
com soldados e oficiais, e nomeando para cada uma, um sargento-mor e ajudante.  
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 9. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 381 / 389 
 

2133. 1766, Fevereiro, 27, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] sobre o 
cumprimento das ordens regias de 9 de Outubro, de 5 de Novembro e do decreto de 12 de Julho de 1765, 
que determinavam a todos os governadores e ministros ultramarinos, que todos os papeis que remetessem 
ao Conselho Ultramarino, fossem numerados, acompanhados de uma relação na qual devia constar, pelos 
números respectivos, o sumário do conteúdo das mesmas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 11. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2134. 1766, Fevereiro, 28, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] sobre ter 
executado a ordem de 12 de Julho de 1765. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 10. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2135. 1766, Fevereiro, 28, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] em resposta à 
ordem régia a respeito dos soldos que devem vencer os ajudantes do número, supra e dos três terços dos 
auxiliares daquelas ilhas; e sobre ter ordenado aos administradores da Companhia de Grão Pará e Maranhão 
para os meter na folha militar para lhes fazer o pagamento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 12. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2136. 1766, Março, 3, Santiago 
OFÍCIO do [antigo meirinho da sé de Santiago], o preto, João Coelho Barros ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando dos maus procedimentos nas 
causas da justiça e administração do governador Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre; de ter se aliado à família 
Freire de Andrade e mais parceiros, andando em trato ilícitos e publicamente amancebado com a irmã do 
[coronel] João Freire de Andrade, chamada Violante Freire de Andrade, esposa do [coronel] coronel Manuel 
Gonçalves Carvalho; da falta de harmonia, parcialidades e excessos que praticavam, intrometendo-se na 
jurisdição do [ouvidor João Gomes Ferreira], como na execução do determinado para a empresa de Bissau; 
queixando-se da conspiração que contra si cometera, com a anuência daquele governador, o capitão 
Francisco da Fonseca e Araújo; e pedindo medidas punitivas para o governador e a família Freire de 
Andrade, que considerava cristãos novos, remetendo-os para o Reino, por suspeitar também serem os 
aliciadores da morte mandada fazer pelo [coronel] António de Barros [Bezerra de Oliveira] contra o antigo 
ouvidor, João Vieira de Andrade.  
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 13. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2137. 1766, Março, 7 
RECIBO passado por Bonifácio José Lamas da factura da expedição de [Bissau] para assinatura de João 
Costa. 
Obs.: o recibo não é assinado; anexo: informação. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 14. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2138. 1766, Março, 10, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] sobre seu 
requerimento solicitando, pelos serviços prestados e de seu pai o tenente coronel, José da Silva Tigre, que se 
lhe mandasse dar e passar a patente de brigadeiro. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 15. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
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2139. 1766, Abril, 4, Santiago 
CARTA do [sargento-mor de infantaria com exercício de engenheiro] Manuel Germano da Mata ao rei [D. 
José] informando acerca da resolução de mandar regressar para Lisboa, a nau de guerra [Nossa Senhora de 
Penha de França] e sua guarnição, enviando para Cabo Verde, como forma de amenizar os gastos e víveres, 
os criminosos não sentenciados a degredo, devido à mortalidade que sobreveio entre os alistados para a 
expedição de Bissau, durante o tempo das águas; acerca da continuidade das obras da construção da 
fortaleza e das razões de se apresentar diferente da planta que apresentara na Corte; sobre sua proposta de 
prover Sebastião da Cunha de Souto Maior para o governo daquela fortaleza, por ser habilitado, descendente 
dos Cunha, de Viana, casado em Cacheu e muito respeitado na Guiné; sobre o papel importante que tiveram 
os padres missionários na condução dos trabalhos, na manutenção da paz e harmonia com os gentios e 
régulo daquela povoação, em particular o padre, frei Fernando, a quem o padre comissário frei Manuel de 
Vinhais Sarmento propusera para presidente [do hospício] em Bissau; da sua relação com o frei Luís 
[Caetano de Castro e Vasconcelos]; e sobre a necessidade de regressar a ilha Brava  a petrificar o salitre e 
do regimento que precisava seu capitão para governar a ilha por conta dos vários navios estrangeiros ali 
aportavam. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 16. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2140. 1766, Maio, 15, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] sobre 
requerimento dos dois ajudantes, um da praça da cidade da [Ribeira Grande] e outro da vila da Praia, 
solicitando vencer seus soldos, conforme se fazia com os ajudantes em toda a parte ultramarina. 
Anexo: lembrete, provisão (cópia) e carta (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 17. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2141. 1766, Maio, 16,  a bordo [da fragata Nossa Senhora de Penha de França] 
OFÍCIO do [capitão de mar e guerra] Luís [Caetano] de Castro [e Vasconcelos], e comandante [da fragata de 
guerra Nossa Senhora de Penha de França], ao [secretario de estado da Marinha e Ultramar], Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, dando conta do seu regresso para Lisboa com grande parte da tripulação 
doente, após a execução da ordem da expedição para construção da fortaleza de Bissau; dos conflitos 
ocorridos com os negros  e com o rei daquela povoação; e acerca do marinheiro que insultou o sargento-mor 
[de infantaria], engenheiro [ Manuel Germano da Mata]. 
Anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 18. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2142. 1766, Junho, 6, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] em resposta à 
ordem régia que o ordena, a requerimento de D. Quitéria Joaquina Inácia de Morais, avaliar, conforme os 
rendimentos que tiver seu marido, o sargento-mor da ilha de [Santiago] José Anastácio Freire, quanto este 
poderia remeter-lhe e, não o podendo, enviá-lo para a Corte.  
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 19. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2143. 1766, Junho, 11, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] remetendo as 
segundas vias do que havia executado concernente à expedição para a construção da fortaleza de Bissau; 
dando conta de tudo o que se tem feito a esse respeito; e remetendo relações dos fabricantes da fortaleza, 
enfermos, que foram expedidos, na corveta Nossa Senhora da Esperança, pelo sargento-mor engenheiro 
Manuel Germano da Mata, com guia dos seus nomes e vencimentos diários para serem pagos pelos 
administradores da Companhia [de Grão Pará e Maranhão] e dos mantimentos que enviara para aquela 
povoação 
Anexo: relação e guia. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 20. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
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2144. 1766, Junho, 14, Santiago 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao [secretário de estado da 
marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando acerca da doença que o aflige e 
sobre o cumprimento do seu regimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 21. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2145. 1766, Junho, 16, [Cabo Verde] 
LISTAS das cartas remetidas pelo governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre, em Junho 
de 1766, para o [Conselho Ultramarino]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 22. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2146. 1766, Julho, 19, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando conta da 
chegada, a 20 de Junho, ao porto da ilha de [Santiago] do iate São Joaquim, com parte dos soldados 
expedidos de Bissau para a [ilha de Santiago] pelo sargento-mor engenheiro, Manuel Germano da Mata, com 
guias de seus nomes e vencimentos das suas diárias, para, à ordem daquele sargento-mor, serem pagos na 
ilha, pelos administradores da [Companhia de Grão Pará e Maranhão], em dinheiro ou em géneros; e 
queixando-se do referido sargento-mor não mandar embarcações para aquelas ilhas para que pudesse 
remeter os mantimentos dos dízimos para Bissau; e informando mais, sobre a fome que vem assolando as 
ilhas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2147. [ant. 1766, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do antigo sargento-mor da ilha de Santiago, Cabo Verde, Francisco Assis de Santa Maria, 
aonde casou com D. Antónia de Barros Pereira de Carvalho, ao rei [D. José] solicitando provisão para que o 
desembargador e ouvidor daquelas ilhas [Dionísio Gonçalves Branco] executasse a sentença do Tribunal da 
Relação do Reino na emenda de partilhas que alcançou contra os testamenteiros de sua falecida mulher, o 
pai, [antigo] capitão-mor [de Cacheu] João Pereira de Carvalho e o irmão, coronel António de Barros Bezerra 
de Oliveira, na causa do inventário dos seus bens, existentes naquela ilha. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 23. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2148. [ant. 1766, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO do ajudante supra do terço que faz guarnição à vila da Praia, do coronel Manuel de 
Semedo [de Andrade e Vasconcelos], João Robalo, provido no posto pelo governador de Cabo Verde, 
Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre, ao rei [D. José], solicitando confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 3. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2149. [ant. 1766, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO do ajudante supra do terço da guarnição da cidade da Ribeira Grande, de que é coronel 
João Freire de Andrade, Jerónimo Sanches, provido no posto pelo governador das ilhas de Cabo Verde, 
Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] solicitando confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 24. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

Arquivo Nacional de Cabo Verde 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE CABO VERDE 
AHU_CU_024 

 

PÁG. - 384 / 389 
 

2150. [ant. 1766, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO do capitão de regimento de infantaria do regimento que faz guarnição à vila da Praia, do 
coronel Manuel de Semedo de Andrade e Vasconcelos, Luís da Silva Cardoso, provido pelo governador de 
Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre, na vaga deixada pelo falecimento de João Álvares Borges, 
ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 25. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2151. [ant. 1766, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO do ajudante do número do terço de que é coronel João Freire de Andrade, Inocêncio José 
Cardoso, provido no posto pelo governador das ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre na 
vaga deixada pela cessação de Luís de Pina, ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 26. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2152. [ant. 1766, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO do ajudante supra do terço de que é coronel Manuel Gonçalves de Carvalho, Damião 
Freire de Andrade, provido pelo governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre, ao rei [D. 
José] solicitando confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente, 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 2. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2153. [post. 1766, Setembro, 29, Lisboa] 
RELAÇÃO dos presos do Reino para serem degredados para Cabo Verde. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 39. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2154. 1766, Novembro, 6, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José nomeando o praticante da aula dos engenheiros, António José de Santa Ana, no 
posto de capitão de infantaria com exercício de engenheiro, e ordenando o Conselho Ultramarino passar-lhe 
os despachos necessários para servir nas ilhas de Cabo Verde, 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 31. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2155. 1766, Novembro, 6, Lisboa 
DECRETO do rei D. José promovendo o sargento-mor de infantaria com exercício de engenheiro, Manuel 
Germano da Mata, no posto de tenente coronel de infantaria com o mesmo exercício de engenheiro com as 
mesmas clausulas da sua nomeação pelo decreto de 14 de Setembro de 1765, e mandando o Conselho 
Ultramarino passar-lhe os despachos necessários. 
Anexo: carta patente e aviso. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 32, 33 e 36.  
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2156. [ant. 1766, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Cabo Verde, tenente coronel, D. João Jácome 
Sanches de Baena Henriques, ao rei [D. José] solicitando provisão para vencer os seus soldos desde o dia do 
seu embarque. 
Anexo: decreto e  bilhete.  
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 35e 30. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
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2157. [ant. 1766, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do ajudante do número do terço da guarnição da vila da Praia do coronel Manuel de 
Semedo [de Andrade e Vasconcelos],  Leonardo Jorge, morador na ilha de Santiago, provido no posto pelo 
governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] solicitando confirmação da 
carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 35. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2158. [ant. 1766, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do coronel de infantaria de um dos regimentos que faz guarnição à ilha de Santiago, Cabo 
Verde, Manuel Gonçalves de Carvalho, ao rei [D. José] solicitando concessão de licença para vir ao Reino, de 
onde é natural, para tratar de várias dependências que lhe diziam respeito. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 37. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2159. 1767, Janeiro, 7, vila da Praia 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao [secretário de estado da 
marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado acerca da ordem, para com o administrador geral 
da Companhia de Grão Pará e Maranhão, António Fernandes da Silva, remeterem mantimentos e o mais 
necessário para a expedição de Bissau; da falta de cooperação do coronel de infantaria e engenheiro, Manuel 
Germano da Mata nesse empreendimento, pela demora que tiveram em chegar aquelas ilhas e por ter 
ordenado o desvio das embarcações Nossa Senhora de Penha de França, e as corvetas São Paulo, Nossa 
Senhora das Necessidades e São Francisco Xavier para o porto da ilha da Boavista; e sobre a repreensão 
que lhe fez, mandando inquirir dos seus procedimentos excessivos, junto aos capitães das embarcações e do 
administrador geral daquela Companhia. 
Anexo: auto de inquirição (traslado). 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 40. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2160. 1767, Janeiro, 7, Santiago 
OFÍCIO do comandante da fragata de guerra Nossa Senhora de Penha de França, João da Silva ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado] dando conta da viagem 
turbulenta que teve quando saiu da cidade de [Lisboa], da chegada à ilha de Santiago com os mais navios da 
Companhia de Grão Pará e Maranhão, prontos para a expedição de Bissau. 
Obs.: consta do extracto nº 1 da relação de Janeiro-Março de 1767, doc. 45. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 40 – A. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2161. 1767, Janeiro, 28, Santiago 
CARTA do ex-governador das ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando 
conta da destruição de uma balandra inglesa, no porto da cidade da [Ribeira Grande], por conta da agitação 
do mar, e  de ter comprado, à sua custa, seus apetrechos militares a saber, espingardas com varetas de ferro 
e mais munições, com as quais armou os soldados da guarnição daquela cidade e da vila da Praia remetendo 
o restante para o Reino juntamente com baionetas velhas e novas, que equivocadamente chegaram àquela 
ilha, um sino quebrado, pertencente à Fortaleza Real de São Gonçalo, e mais armas para consertar e serem 
enviados de novo para aquela ilha. 
Anexo: relação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 42. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
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2162. 1767,Janeiro, 30, Santiago 
CARTA do governador das ilhas de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] dando 
conta da chegada, a 12 de Agosto de 1766, ao porto da vila da Praia, de dois navios da Companhia de Grão 
e Maranhão transportando vinte degredados, aos quais assentou praça, para serem remetidos para Bissau 
quando solicitados; dos moios de milho, xerém e cuscuz que tinha remetido para aquela povoação; dos 
soldados da terra degredados por desobediência; e informando dos administradores da Companhia [de Grão 
Pará e Maranhão] terem pagado aos soldados que foram expedidos de Bissau pelo tenente coronel e 
[engenheiro] Manuel Germano da Mata, para a ilha de [Santiago]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 43. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2163. 1767, Janeiro, 30, Santiago 
CARTA do governador de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre ao rei [D. José] acerca da 
advertência que recebera para tratar com boa harmonia o ouvidor-geral daquelas ilhas, João Gomes Ferreira; 
e remetendo dezassete documentos sobre as dúvidas e questões sobre suas jurisdições para análise 
superior. 
Obs.: docs. cosidos; anexo:  instrumento de juramento, cartas, ofícios, requerimentos, certidões, provisão 
(traslado), provisões (cópias), ordem (cópia), provisões, termo de juramento, autos de justificação e 
verificação de serviços, autos de informação militar, alvará de folha corrida, escrito (minuta), ordens 
(traslado), 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 44. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2164. 1767, Fevereiro, 14, Santiago 
CARTA dando conta da chegada no porto da vila da Praia, a 25 de Dezembro de 1766, na fragata Nossa 
Senhora da Penha de França, do seu sucessor D. João Jácome Baena Henriques e com ele o ouvidor-geral 
[Dionísio Gonçalves Branco] e da tomada de posse na cidade da [Ribeira Grande] a 27 do mesmo mês; 
informando como fora aquele governador  recebido na vila da Praia; comunicando dos trezentos homens que 
foram remetidos para Bissau contra seu parecer; dos soldados brancos que foram retirados da guarnição das 
fortalezas com todas as suas consequências; e remetendo certidão da entrega que fez ao referido governador 
D. João Jácome Baena Henriques, das fortalezas, artilharia e mais munições de guerra. 
Anexo: relação e inventário. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 47. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2165. 1767, Março, 8, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao rei [D. José] informando ter 
passado revista à guarnição dos portos das ilhas; de ter dado baixa aos ofícios de sargento-mor e ajudante, 
providos pelo governador, seu antecessor, [Bartolomeu de Sousa e Brito Tigre]; e sobre se determinar da 
confirmação de impedirem o contrabando de panos de algodão fabricados na ilha de [Santiago]. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 48. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2166. 1767, Março, 8, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a dúvida que lhe suscitou a resolução real 
que concede vencimentos aos ajudantes do número, dos terços auxiliares e supra, por aquela ordem 
abranger apenas os ajudantes do Estado do Brasil e não os da costa da África; e pedindo resolução para a 
executar.  
Obs.: consta do extracto nº 5 da relação de Janeiro-Março de 1767, doc. 45. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 49. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
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2167. 1767, Março, 8, Ribera Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando, em cumprimento da ordem régia, 
não ter encontrado jumentos de maior grandeza na diligencia que mandou fazer à ilha do Maio; e que 
encontrando-os maiores nas ilhas de São Vicente e do Sal, pela informação que tem, os remeteria; e que 
recomendara ao governador de Bissau e capitão-mor de Cacheu, [Sebastião da Cunha de Souto Maior], 
todos os pássaros e animais quadrúpedes. 
Obs.: consta do extractos nº 6 da relação de Janeiro-Março de 1767, doc. 45, e nº 2 da relação de Março, 
doc. nº 62; anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 50. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2168. 1767, Março, 8, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado  da sua chegada à ilha de [Santiago] a 25 de 
Dezembro de 1766 e de ter tomado posse na camara da cidade da Ribeira Grande a 27 do mesmo mês; e 
informando que passara revista às fortalezas remetendo relação sobre o estado delas. 
Anexo: ofício, certidões e relações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 51e 52. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2169. 1767, Março, 8, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando, em observância da ordem régia, e 
de comum acordo com o ouvidor-geral [Dionísio Gonçalves Branco], e com o administrador geral da 
Companhia de Grão Pará e Maranhão, [António Fernandes da Silva], ter pronto para remeter, os mantimentos 
para a expedição de Bissau; que também remetera quatrocentos homens, dos que tirou das guarnições dos 
regimentos dos portos e fortalezas da ilha de [Santiago] bem como os que mandou buscar nas ilhas de 
barlavento, incluindo os três criminosos da ilha do Fogo e os degredados que haviam chegado da cidade de 
[Lisboa]; e que que passara revista  aos três regimentos daquela ilha. 
Obs.: consta do extracto nº 3 da relação de Março, 1767, doc. nº 62; anexo: ofício. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 53 e 54. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2170. [post. 1767, Março, 8] 
EXTRACTO das cartas do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques, escritas de 
Janeiro a Março de 1767 e dirigidas ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 45. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2171. 1767, Março, 18, Ribeira Grande 
CARTA do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao rei [D. José] em 
cumprimento da provisão de 8 de Novembro de 1766, que o ordenava dar baixa do posto de capitão de 
infantaria com exercício de engenheiro a servir em Bissau, António Carlos Andreas. 
Anexo: certidão e decreto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 34 e 29. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2172. 1767, Março, 18, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando, em cumprimento da ordem régia, ter 
assentado praça de soldado para servir na vila da Praia de Santa Maria, ao ex-capitão de infantaria com 
exercício de engenheiro de Bissau, António Carlos Andreas bem como a seu cunhado, Joaquim Bernardo da 
Silva. 
Obs.: consta do extracto nº 4 da relação de Março 1767, doc. nº 62; anexo: certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 55. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
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2173. 1767, Março, 19, Cabo Verde 
Ofício do [antigo meirinho da sé de Santiago], João Coelho Barros ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da chegada ao porto da vila da Praia, do 
governador [D. João Jácome de Baena Henriques ] e do ouvidor [Dionísio Gonçalves Branco] e da tomada de 
posse em Dezembro de 1766; queixando-se dos procedimentos do governador Bartolomeu de Sousa e Brito 
Tigre enquanto esteve no governo das ilhas, da sua oposição e excessos contra o antigo ouvidor João 
Gomes Ferreira; e avisando do iminente domínio e conspurcação dos novos ministros, se se não 
providenciasse a prisão e o envio para o Reino, de João Freire de Andrade e seus parceiros, do grupo 
formado pelos degredados e letrados Bernardino de Sousa Correia de Sá, natural do Rio de Janeiro, Manuel 
de Brito de Vasconcelos e Atouguia, natural da Bahia, do sargento-mor do regimento, Tomé Fidalgo e do 
mestre da sé [de Santiago], Francisco Lopes de Brito, todos compreendidos em vários crimes, como crimes 
de falsidade, furto e opressão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 56. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2174. 1767, Março, 20, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador das ilhas de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o tenente coronel com exercício 
de engenheiro, Manuel Germano da Mata, querer imputar-lhe a responsabilidade de não ter recebido os 
quatrocentos homens que devia remeter para a construção da fortaleza de Bissau; informando das razões de 
ter-lhe enviado apenas uma parte daqueles homens constantes da relação; acerca dos autos de vistoria que 
mandou tomar e fazer ao iate da Companhia de Grão Pará e Maranhão, São Joaquim e Santa Ana, por conta 
dos protestos do seu mestre, António Leite, e seus marinheiros sobre a alegada incapacidade dessa 
embarcação transportar homens e fazer viagem do porto da vila da Praia para Bissau; e queixando-se dos 
procedimentos do referido tenente coronel, Manuel Germano da Mata, a quem atribui culpas, em relação à 
precaução que faz ao administrador geral da Companhia, António Xavier da Silva, de achar-se desprovido de 
mantimentos.  
Obs.: consta do extracto nº 5 da relação de Março 1767, doc. nº 62; anexo: certidões, relação e autos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 57. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2175. 1767, Março, 21, vila da Praia 
OFÍCIO do antigo administrador geral da Companhia de Grão Pará e Maranhão nas ilhas de Cabo Verde, 
João Freire [de Andrade] ao governador D. João Jácome de Baena Henriques, solicitando o fornecimento de 
mantimentos como o cuscuz, xerém, arroz e farinha de pau que lhe pede o capitão do navio em viagem para 
Lisboa, para o sustento da tripulação.  
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 58. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2176. [ant. 1767, Março, 28] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da cidade da [Ribeira Grande], Manuel Fidalgo de Almeida, filho legítimo 
do coronel Cândido de Almeida Spínola e de D. Ângela Rodrigues da Fonseca, natural da ilha de Santiago, 
Cabo Verde, ao rei [D. José] solicitando certidões de fés de ofício em que constam os anos que serviu 
naquela ilha.    
Obs.: doc. selado; anexo: alvarás de folha corrida, certidão de fés de ofício, carta patente e certidão. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 59. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2177. 1767, Março, 28, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador das ilhas de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques ao [secretario de 
estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado pedindo perdão de remeter-lhe oito 
pavões e quatro dúzias de galinhas do mato. 
Obs.: consta do extracto nº 6 da relação de Março 1767, doc. nº 62 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 60. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
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2178. 1767, Março, 29, Ribeira Grande 
OFÍCIO do governador das ilhas de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques, ao [secretario de 
estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre se lhe determinar se podia, tal 
como no Estado da Índia, Angola e Pará, admitir e prover degredados para desempenharem interinamente 
nos empregos públicos, tendo em a falta  de nacionais hábeis para aquele exercício, como lhe informava o 
ouvidor-geral, Dionísio Gonçalves Branco. 
Obs.: consta do extracto nº 7 da relação de Março 1767, doc. nº 62; anexo: ofício (cópia). 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 61. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2179. [post. 1767, Março, 29] 
EXTRACTO das cartas do governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques, escritas em 
Março de 1767 e dirigidas ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 62. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. .  
 

 

2180. [ant. 1767, Maio, 21] 
REQUERIMENTO do comissário geral da cavalaria da ilha de Santiago, Cabo Verde, Valentim da Costa 
Alvarenga, provido pelo governador D. João Jácome de Baena Henriques, na vaga deixada por desistência 
de seu pai Henrique da Costa Alvarenga, ao rei [D. José] pedindo confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: alvará de folha corrida e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 41. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2181. [ant. 1767, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do coronel de infantaria da guarnição da vila da Praia de Santa Maria, Manuel Tavares 
Silva, provido pelo governador de cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques, ao rei [D. José] pedindo 
confirmação da carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: alvará de folha corrida e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 63. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2182. [ant. 1767, Agosto, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos da companhia da nobreza, António de Barros Martins, provido pelo 
governador de Cabo Verde, D. João Jácome de Baena Henriques, ao rei [D. José] solicitando confirmação da 
carta patente. 
Obs.: doc. selado; anexo: requerimento, alvará de folha corrida e carta patente. 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 64. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

2183. [ant. 1767, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Fortaleza de São João Baptista, [da cidade da Ribeira Grande, 
Santiago], José Maria Cardoso, morador na vila da Praia, provido no posto pelo governador de Cabo Verde, 
D. João Jácome de Baiena Henriques por reforma de João Araújo da Fonseca, ao rei [D. José] solicitando 
confirmação da carta patente. 
Obs.: docs. cosidos e selado; anexo: carta patente e alvará de folha corrida 
AHU-Cabo Verde, cx. 30, doc. 38. 
AHU_CU_024, Cx. 30, D. . 
 

 

  

 


